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GEOGRAFIA BILANCO 
La piaj gvidantoj de hispana ríbelo bezonis ne nur pravígí sían kriman 

aventuron, kíel plenumon de sankta komísio, sed ankalí ili avidis, antau la 
grímacoj de siaj fremdaj dungantoj, montri kapablojn por moví la armeon k 
uzi la statajn armilojn kontraií la lego, la ardo k la vivo de sía propra nado. 
Plano, zorge polurita, pri vendo de pecoí el sía patrio, sajnis al ili afero 
facila, kvazaií strategía ludo aií ekzerca promenado. La rapi_da subíta po-
pola respondo, ce la eksplodo de l' komploto, detruis tiajn himerojn. Nur 
la logantaro de kelkaj urboj k vilagoj, en mizeraj províncoj, falís viktime sub 
hufoj de la tíranío. La eefaj urboj, la plej rícaj regionoj, aroge piedpremis 
la araneon k transformigis vigle je apogaj punktoj, kun rnorala símbolo, en 
industriaj bazoj k ekonomiaj centroj, por la unua serioza batalo en la mon-
dó, pri kiu la fasismo devis atente kalkuladi. La fanfarona intenco pri 
absoluta k tuja subpremo estis ja fiaskol La ciulanda reakcio dubis jam pri 
la kapablo de siaj híspanaj servistoj kun generala kostumo. La tero tremís 
konvulsie. Estis necese fabrikhurge fidon pri la nepra venko de 1' fasismo. 
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Ekfunkciis perfekta propaganda aparato per brua skanda1o, per cinika men-
sogado, pri jam preskaií. submetigo de la tuta !ando. Tamen ... blufo ne estas 
pruvo de konvinko, per blekoj oni evitas nur parolojn. Antaií groteska pa-
rado de mensogoj, pri la amplekso de fasista teritorio, decas, ke sur la 
gracia karto geografía de I:fispanio, honesta mano. el_ popo~o! ~um velka_s 
la jaro, montru al internacta observa~to la r_e~pekttva¡n poztc!~Jn _k la d1-
rekton de la zigzaga linio de la fronto¡. Sen ttrr.o al la vero, om invitas cm¡n 
observi kun serena rigardo, la situon de la provincoj kie la f¡¡§ismo regas, 
parto n'ialdense logata, kun malrica agrikulturo, preskaií sen industrio, ~en 
komerco sen gojo en la vivo sklaveca, kiu brule konstrastas kun la rica 
!ojala te;itorio, kie la popolo, mastro de sía medio, estas preta oferi cion por 
elviSi la ombron, kiu ankoraií. nun estas funebra stampo sur duono de la 1ando. 

Nova Jaro ... 
Laü 11n1ikv11 kalkulo, por 111 mezuro de 

tempo, fresa jaro jus n11skl~is. Nova koleklo_ 
da tagoj sfínkse jaluzas pri la mistero de sia 
lnlluo sur 111 sorlo de l11 homoj. 

Nent11m. en komenco de jaro, ont sentla 
tlel in1ense l11 bezonon rapidigl 111 11kcelon 
de dai\ra ;k sorca lurnado de mlnuloj k 
horoj.,. car ankan neniam, ~is nun, la v11lo• 
ro de keikaj semaJnoj, ali de kelkaf mona-
loj, estis liom grava k tiom decid11 por la 
dcs1ino de nía l11ndo k, ec 1u1e certe, por 111' 
progreso de la Horn11ro. 

Espero brulas, sopiro flugas al1en, en 
celo tre nobla, kva2ai\ sago kura~a sible 
penelranta en la enigmon blankan de la nova 
periodo IIOCÍII, 

Oajnl la militon dum la nov11 farol )en 
aspiro kulminn de 11i11 popolo. Kanto de 
patrino pel' voeo malseka. pro !armo sincera. 
Balbuto de iníano naiva. Penso de knabino, 
kun tremo de dmo en la koro. Krlo dum b11-
t11l0 de juna proletc1 soldato. Hardita kon• 
vinko de ciuj fulin1uj, eri impelo sankta, 
kontraü la ldsis1110. Susuro vibrnnta en 
aero. Poc1110 na1ur11, • en l11nugo de nubof, 
verkild per fumo majesta k pompa tra la 
kamentuboj de niaj labrikoj. Murmuro 11110-
ga, kit1 lul<'ls karcsc. laií lluo de vosto el 
s11ü1110, sekvanta fideie l11 sipojn de la libe• 
reco, trairantaj la ondojn de maro perlide 
semila per rninoí italaj ali per germana¡ 
submarenoj. 

Yenki la lasismon dum la nova Jaro! Jen 
solena promeso al 111 tuta mondo. Devizo 
konscia e111uziasme signila, per rubenoi el 
sango, kun fortaj traj1oj, sur la impona 
pordo de la nova jaro. 

Nova jaro, nova espero, novo Quo, nova 
forlo por billali ~is la venko en nia kruela 
mililo, necesa ,kondico k sola rimedo por 
nova civilizo k nova kulturo ... 

Esperanto, nla lingvo de arlo k paco, en 
si11 matura jubileo, en la nova ala festojaro, 
teksos tr11 la mondo, per beta! komblnol de 
frazof k vortoj, kun eilkaj fadenoi k verdaj · 
folloj, unuecan senton inter ciuj homoj kun 
mild11 emocio, por ne mem eksplu11ti, k ee 
kun sufie11 talento aü sana muskolo por 
evlti perforton en justa kolero. 

Nova jaro, nova vivo I dlras hispana 
proverb,l, klel gaja deziro pri vivo vlvlnda, 
pri vivo serena k ~oja. Mirinda realo, post 
morfo de I' drako !asista, en la nova jaro, 
kiu portas ~cntile, kun l11üroj, simholan do-
nacon de ora slosilo por la nova Epoko. 
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KOMENTARIOJ 

CINIKA 
Seneese elsprucas el kasata fundo 

de pluraj k diversaj nekonfeseblaj 
motivoj, novaj k signifaj deta loi mon-
trantaj ínteresajn nuancojn de l' eko-
nomiaj celoj, kiujn persekutas germa-
na k ítala fasismoj. 

Germana respondo al anglofranca 
propano pri projekto celanta restari-
gon de paco, emfaze proklamas ke 
germanaj fasistoj arde deziras pacon 
k ordon en hispana landa. Serioze gi 
asertas ke Hitlera registaro bone ple-
numis sían devon rilate al «ne inter-
veno» k furioze atakas la senhontajn 
regístarojn, kiuj sendis volontulojn al 
hispanaj armeoj. Trankvi:e gi pledas 
por efika kontrolo k formale kons-
tatas ke la solai persono¡ kiuj kapa-
blas reprezenti hispanan popolon 
estas la generaloi perfidaj, kiuj per 
fremdaj trupoj deziras perforte sub-
premi la landon. Fin fine gi atakas 
hispanan registaron k intencas kon-
vinki ke pravo k justo nm estas en 
servo de l' nigraj generaloj. 

!tala respondo, kun simílaj frazoj 
ankaií esprimas pacajn dezirojn, pa-
rolas pri defendo de «okcidenta civi-
lizo,, ata kas diversforme hispanan 
registaron k !ine esprimas l<e gi sim-
patías kun ciuj proponoj celantaj al 
paco k fina cesigo de hispana lukto. 

N eriiam oní vidas en monda histo-
, rio tiom grandan pruvon de cinika 

sinteno kiel la montrata per tiaj do-
kumentoj. Faktoj valoras sed ne falsaj 
vortoj k faktoj nur montras ke frem-
daj fasístoj helpas seneese hispanajn 
ribelintojn, ruze celantaj kreí fortan 
bazon en okcidenta Eiíropo por akíri 
krudajojn k apogí sían marson al 
definitiva triu111fo de fasísmo en tuta 
Europa. 
· · Novaj detaloj aperas eiutage kiuj 

plene konfirmas la fasístajn planojn 
tiucele dírektítajn. !talio preparas, kíel 
ni prískríbis en antaiía numero, hí-
drargan monopolon; ítala gazeto 
tutgoje anoncas ke jam estas finita 
grava interkonsento ínter Romo k 
Berlina pri ambaiíflanka ekspluatado 
de certaj kolonioj,• kiuj ne estas no-
mataj. Mussolini 'a delegito en ínsula 
Mallorca, Grafo Rossi, kiu diktatore 
gvidas milítajn preparojn de !' armeo 
fas,ísta, Jus raportís al angla jurnalo 
ke · li nur celas konkeri Katalunion; 
'eble 1i celas·al potasaj mínoj k diver-
saj industrioj kiuj estas plej gravaj el 
tutíl Híspanio. 
· · Sed estas p lí vígla 1 a germana 
agado car ne nur gi temas pri sistema 
ekspluatado de hispana ]ando; ankau 
gí sin turnas al nía «kara» najbaro, 

POPO LA FRONTO 

CELO 
Portugalio, kíes diktatoro Oliveira 
Salazar estas preta cedí kolonion 
Angola al germana societo, salvo 
adoptita ear 1i ne kuragas fari publike 
formalan donacon au vendan. Li ja 
timas ke portugala popolo estas preta 
levígi k forte renversi fasistan 
regimon. 

Germanaj aferoj en hispana !ando 
senhalte prosperas rilate al feraj kru-
dajoj. En Berlina staras komerca or-
ganizo nomata ,,Rowak» kíu mono-
polas distribuon de fera mineralo; en 
Seviljo estas starigita alía simila or-
ganizo nomata « Hisma • kiu ankau 
monopolas distribuon de fera mine-
rulo de mínoj kiuj estas en fasista 
zono, k ldu sendas gin al sia patrino 
au fratino Berlina. Miloj da tunoj 
estas senditaj al cefaj havenoj de ruza 
Germanio, kiu per tiu sistema facíle 
akíras tiun necesan krudajon, kiun 
certe gi ne pagas. Germanio kompen-
sas per karaj armiloj la feran kruda-
jon, ldes malkaran prezon certe gi 
mem taksas. 

Fasístaj autoritatuloJ de Burgos 
publikigis oficialan ordonon al Kom-
panio de Minoj de l' Riffo por ke gi 
sendadu sían produktajon al 'germa-
naj aeetantoj. Estas kolonelo Sanchez 
Gonzalez kiu subskribis tian ordonon, 
k gi sekvigis la starigon de !' inter-
konsento supre citita, kiu bone per-
mesas al Germanio konvenan aceta-
don de tiu varo, nepre necesa al mi-
lita industrio. 

· Krom tío, fasístaj generaloj estis 
devígataj ankaií organizi eksportadon 
al Germanio de ciuj eblaj agrikulturaj 
produktoj; sed tia! k e en la zona 
regata del' fasistoj neniu kamparano 
sernas nek plugas, m nur povis aran-
gí eksporton de certa kvanto da 
oliva oleo. 

Germanoj prontas ee lastan guton 
da uti!igebla suko, kiun hazarde po-
sedas perfidaj generaloj, sed tío ne 
povas farigi longedaiíra, car en ribela 
kampo neniu laboras k baldaií i1i 
forlasos tiun provizoran entreprenon 
ear gi .ne plu estos fruktodona. 

Iom post iom sendube aperos no-
vaj detaloj pri ekonomiaj planoj de 
fdsistaj registaroj, kiuj avidas trovi 
en nía !ando necesan savílon por sía 
katastrofa fasista ekonomio. 

Ni detruos plene tiajn celojnl 
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Hispana registaro respondis al Londona Komitalo pri «ne interveno», rilate al 

§ proponila kontrolo en nia lando, jene: § 
«1.-En Hispanio ne balalas du samrajtaj grupoj. Ce unu flanko staras legili-; ma registaro kies origino estas la balotado de 16ª de lasta· Februaro, sufiee proksi-
k A 11111 an oraií por ke neniu povu dubi pri vera opinio de la enlandanaro. 1...e kontrafü1 

flanko stélfas grupo da perfiduloj sen ia le~a origino, kiu ribeli~is precize ear ili ne ! 
volis akcepti la rezulton de tiu balotado; malanlaü ili konfuzi~as miloj da maüroj 
por1itaj el Maroko k fasistoj el Germanio k ltalio. Alju~i al aüroritatuloj de Burgos, 
l1iuJ kulpas prl monstrn detruo de Madrido k estas kovrataj per koto de krimoj, in-
tcrnoclan personecon estus pila signo de malhonoro al internacia vivo. ! 1 2.-Hispana registaro denuncadas de antaií pli ol tri monatoj. al potencoj sub- ¡ 
skribintaj la interkonsenton pri «ne interveno», la senmaskan neplenumon de tiuj de-
cidoj, fare de Germanio, ltalio k Portugalio. Dum tiu tempo la ribelintoj ricevis el ! 1 c:tifaj nacioj aeroplanojn k gasojn por mortigi virinojn k infanojn, anstalaü permesi i 
tian takrikon de •faktoj plenumil~j» oni povus kontroli la faktojn denuncirajn k adop1i 
decidojn por eviti daürigon de I' sinteno de tiuj nacioj kiuj kulpas prí plilongigo de j 
nuna milito k pri la sango intertempe versita. 

3. -Hispana registaro elam opiniis k daüre opinias ke legitima registaro rajtas ¡j i senkase k eiel akiri la necesaJn armilojn por venki ribelon en sia propra !ando. 1 
4.- lnternaciaj normoj ne permesas liveri armilojn al kontraüuloj de legitima 1 

§ reg 1staro, k tia liverado kreas novan specon de atako; tiun, kiu konsistas el helpo s 1 al lnternacia ribelo, kiel denuncls nia reprezentanto en lasta kunveno de Ligo de 1 ! Nacioj. Helpo al legilima regislaro por ke Qi povu plene konservi internan ordon, 1 
estis devlga normo de intern11ci11 leQo Qis nun. ¡¡ 1 Tial faktof estas sufiC11J por ke hispana reglstaro rlfuzus akeepton de vla pla- 1 j no prl kontroio. Tamen, ne cedante ee milimetron de sía pozicio supre klarigata, ne 1 
ekzamenante ~isfunde planon, kiu en ha vas mankojn tiel grdvajn kiei nenia mencio pri § 1 kontrolo de portugalaj havenoj (tra kiuj ricevis ~is nun cion la ribelintoj), Hispana 1 ¡ registaro ciam fidela al siaj pacaj idealoj k preta helpi la Londonan Komitaton en ~ia 1 
tasko kontroli kiuj estas la perfiduloj de la interkonsento pri «ne interveno», akcep- · 
tas prin.cipe vian projekron, konservante la raiton lamen diskuti ~in plendetale, 
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Ofero de vivo en defendo de rajto ne estas ludo nek moda spektaklo 
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l(T(DO (L LA FUONTO 
Guadarrama, la 19an decembro 1936 

Kara arr:iko k samideano: 
Jus mí rice vis vían lastan, per 

kiu mí bone scíigas pri via bonfarto; 
ankaií mí bonfartas k mia fido al fina 
venko kreskas de tago al tago. 

En ci tíu sektoro ni firme staras k 
la fasistoj malsukcesas ciam, kiam i1í 
íntencas prení niajn trnnceojn; hieraií 
ni ricevis amuzigan atakon, kiun mi 
priskribos al vi: 

Je la meznókto de malvarmega, 
malhela k pluvoplena nokto, dum 
forta blovado de vento, aiídigís gran-
dega bruo; kelkaj grenadoj eksplodis 
malantaií niaj tranceoj. Tui, ciuj eksal-
tis k okupis siajn postenojn atendante 
la tiel anoncítan atakon, sed vane, car 
ilí ne kanonpafis por ataki kíel kutí-
me; ili nur ce lis a vertí nin pri parola do 
kiun i1i tuj faris al ni per laiítigilo. 

Níaj tranceoj estas malproksimaj 
je trídek metroj el la íliaj k tía! ni tre 
bone aiídas nin reciproke; íu fasisto 

_ kíu sin nomis kiel ofíciro ínvitís nin 
«gen tile» forlasi niajn vicojn, li diris ke 
ni estas trompítaj car estas la fasistoj 
kiuj defendas laborístan ídealon. 

- •· Ni respondís kíel decas k · certígis 
al li ke ni baldaií venkos; tíuj vortoj 
furiozigis ílin tíagrade ke tuj fluadís 
minacoj k insultoj sekvataj de hora 
kantado de rega himno. Samtempe k 
plenaj je entuzíasmo ni kantis respu-
blikan hímnon k la Internacion. 

La fasistoj indignigis, difinis al ni 
limtempon 15-mínutan por nía kapi-
tulaco per vortoj konsístantaj el mík-
sajo de minacoj k petoj, kun promesa 
premii nian obeon. Ni kantis, kantadis 
k zorge atentis pri la malamikoj, kiuj 
kolerigis pro níaj popolaj kantoj tiom 
malsatataj de íli. Raiíka pro kolero tiu 
«oficiro• bleke ordonis: «Antaiíen, 
kuraga legio ... , k ili eliris el siaj tran-
ceoj elkriante insultajn vortojn per 
kiuj ílí kredís timigi nin. Ni respondís 
per mokaj frazoj, nía artilerío pafis 
ilian ariergardon, níaj fusiloj k rnitra-
liloj ekfunkciís rapide, níaj ministoj 
jetís dinamitajn kartocojn k manbom-
bojn k ilí disigis forkurante timigitaj 
dum ni casis ilin kiel kuníklojn ... 

Poste í1i anoncas emfaze: «En sek-
toro Guadarrama hieraú ni atakis 
kurage ... » 

Salutu niajn amikojn k ricevu 
fortan k revolucian brakpremon de 
via k-do, -J. A. 

POR EFIKA HELPO! 
Inter la multenombraj leteroj, kiuj ciutage alvenas en nía Redaktejo el 

eksterlando, trovigas ofte kelkaj, verkitaj de sindilrntoj k de aliaj labor-
organízoj. Ili enhavas varmajn salutojn k deziresprunojn pri nía venko. 
Preslrnií eiuj laboristoj en la mondo, mallaiídas la sintenon de sía registaro 
pro malpermeso líverí munícion, kanonojn, masinpafilojn k aeroplanojn al la 
legítima hispana Regístaro. Ec multaj skribi11toj promesas al la hispana 
labo1;istaro fari cion eblan síaflanke por sangigi la aferon, favore al nía 
batalo kontraií la fasísmo. 

Sincere ni <levas diri al esperantistaj kamaradoj, kiuj peras tiun kores-
pondadon tiel afable k bonintence, ke bedaiírinde nek ni povas akurate esti 
perantoj por la interskriba¡oj nek la koncernaj sindílrntoj k organízoj cí-tieaj 
povas nun respondí ciujn similajn koresponda¡ojn, des malplí ke tiuj esprimoj 
k rezolucioj ja meritas dankon car pruvas, ke nin akompanas la simpatio k 
la subteno de la alílandaj laboristoj, sed neniel tau.gas kiel praktika helpo. 

Sen ofendo al niaj samlingvaj kamaradoi, !des klopodojn ni cetere ag-
noskas, ni <liras ke se ili volas efektive. helpi nin en nía luktego kontrau la 
internada fasismo, terura lukto postulanta elversadon de proleta sango his-
pana, íli simple agu jene: ili penu agitadí sialandan laborista~on k estu niaj 
perantoj por komprenigi al siaj kamaradoi, ke LA SOLA VOJO EFIKA por 
akceli·k sekurigí la triumfon de la hispana proletaro, estas INSISTE POS-
TULI, KE ONI LIVERU AL NIA REGISTARO tIAJN BATALILOJN 
LAÜRAJTE. 

Ni ne donas konsilojn al ciu ajn. Sed kiam ni vidas, ke absolute nenio 
praktíka tiucele estas gis nun farita, malgrau la fortika organizado de 
europaj laboristoj, precipe en Anglio k Francío, ni ne povas stlenti, ke per 
fratecaj leteroj ni ne povas anstataiíí la necesajn armílojn k ke ni riskas esti 
veukataj spite al tiu amaso da salutesprimoj k bondeziroj, tute platonaj. 

Ni preferus, ekzemple, <ludek-kvarhor·,111 generalan stríkon de la potencaj 
Labor-organizoj, kvazau avizo pri solidara sento al híspanaj laboristoj kiuj 
oferas sían vívon por cíes libero. 

Ekde nun, do, ni esperas, ke oni urge entreprenu vastan katnpanjon por 
devígi la koncernajn regístarojn, ne plu elteni la_ absurdan akordon pri ne-
interveno, konsakranta la senmoralan principon de egalrajto de rab-murdísto 
kun la víktímo, kio estas fakte favorí la ribelintojn k bojkoti la híspanan 
popolon k gian aiítentikan Registaron. Senpacience ni atendas sciigojn pri 
plenumado de tíu vere solidareca taskol 

Ni per tíu alvoko volus geni neníun k ni profítas la okazon por redanki 
ciujn k-dojn. kíuj fervore k síndoneme monhelpas nían bultenon, kio estas 
aparta afero k dankínda laboro, kiel ankai:í. tiu pri monlwlektado por vestoj 
k nutra¡oj por la hispana popolo. Nían alvokon ni adresas al cíuj klaskons-
ciaj laboristoj en la mondo, per niaj esperantistaj kamaradoi, por ke ílí agu 
konsekvence kun la kruda realo, postulanta plej decidan agadon k nepre 
materialan helpon. Ni deziras, ke oni rekonu eie, ke lq venko de la hispana 
Popolfronto nur povas esti certígata per armiloj k municio·, car la fasistaj 
statoj provízas níajn malamíkojn malavare per eiuspecaj batalrímedoj k 
kontíngentoj da «volontemaj» armeanoj. 

BONAJ VARTISTINOJ ATENTUI 
Legi l< di,wastigi la enhavon de nia gazeto 

etiléls plc11u1110 de duoblél celo: Oni helpas la 
del'rnd.idon de l<1 popolaj r.ijloj k sarntern-
pe oni ,non tras. per praklika uzado, la ulilon 
de Esperanlo. Por ni estas plene interesal 
ambaü flankoj de nia afero. Tamen eble ne 
ciuj amikoj komprenis lion, car kvankam a pe-
ris 1r,1duke, en rnultaj nacilin¡¡vaj jurnaloj, 
ar1ikoloj niaj, nur malmultaj ven is al la 
redakcio. NI bezonas nepre ricevi, por ko-
lekti, almenan unu ekzempleron de etu eldo• 
najo aperiginta ion el nia bulleno. Tial do, 
vigle traduku, instige publlkigu k nepre ne 
forgesu scndi la lwncernan ck,.ernpleron por 
ke nia s1reca k elcerpiga laboro ne restu ano-
nimíl anlall granda parto de nia popolo. 
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MAR~O O~ L' ANTIFA!ISTOJ 
dedieata al la esperantist11 
roto "ANTAÜEN». 

Suno hispana, eiela lazuro, 
Dolca kisado de venta kares' ... 
Sango, ruinoí, perforto, teruro, 
Pafoj fusilaj, kanonaj, sen ces'. 

Sonu signalo 
al la batalo, 
marsu kun ard' 
sub ruga standard'. 

Bando fasista de sangaí tíranoj 
Volas forprení la gojon de l'viv' 
Premi la gor~on al bravaj hispano¡, 
Rabi, bruligi per mano de ríff'. 

Sonu signalo 
al la batalo 
sub ruga stel' 
ke mortu ribel'. 

Flugas en alto germanaj pilotoj, 
Bombojn ¡etante al paca amas'; 
Marsas diboee fasistoj en rotoi, 
Pafas virinojn, infanojn en cas'. 

Do al batalo 
sonu signalo 
kontrau svastik' 
pro la Respublik'. 

Sed jam proletoj levigas defende, 
Forfe kunígas labora popo!' 
Fronten ekmarsas heroe senplende 
Bravaj tacmentoj kun venka ekvol'. 

Do al batalo 
sonu signalo, 
rnars' kun ra pid' 
pro ruga Madrid'. 

Tuta jam mondo kompreni komencas 
Cie ekluktas gi kontraü fasism' 
Nigro kaj bruno egale esencas, 
Mondo ja estas tutec-ori-:anism'. 

Do al batalo 
sonu signalo 
kontrau svastik' 
pro la Respublik'. 

Venís ni ankai'i ali-nacianoj 
Kune batali sur lipoj kun kant', 
Helpi defendon al fratoj-hispanoj, 
Ciujn kunigas nin ja Esperant'. 

Sonu signalo 
al la batalo . 
Mars', mars' sen lac' 
pro monda la pac'. 

Originale de E. MIHALSKI 

POPOLA FRONTO 

SPIONADO EN HISPANIO 
f us a peris, germanlingve verkita, 

interesa libro sub titolo «Spionoj k 
konspirantoj en Hispanio» el kiu ni 
eltiras signifajn k sensaciajn kon-
kludojn. 

Germana fasismo ne nur parto-
prene kul pas pri la monstra atako a 1 
hispana ordo¡ gi plenzorge preparis 
k poste gvidis la militistan ribelon. 
Kiam popola fronte, en kuraga entu-
ziasmo k unueco, sukcesis venki en 
politika baloto, funkciis en nía lando 
plí ol kvindek eeloj por nacisocialista 
propagando, kiuj glate laboris per 
abunda provizo de mona lubriko. 

Tuj de la komenco, m k1opodis 
korupti gazetojn k eldonejojn. Nur 
en la jaro 1934. aperis 164 artikoloj 
de fasista propagando, cefe en influaj 
centraj jurnaloj de katolika tendenco. 

Estas dika ·kontraueco ínter tiu 
propagando en katolikaj organoí k la 
rigora persekutado al tiuj semreligia-
noj en Germanio mem. Nacisocialismo 
celas detrui ankai1 la katolikismon 
kiam tiu estas demokrata k defend.:is 
la popolrrn. La germana¡ katolikaj 
pastroj, kíuj pledas por la lconscienca 
libero, estas severe persekutataj, per 
identaj metodoí, kiel la socialistoj, 
komunistoj ai1 pacifistoj ... 

Ciaí, plej varia i, propagandiloj 
estis sub la kontrolo k in!luo de 1a 
germana faSisrno kun fortika radikaro 
en nía ]ando: S pecialaí agitistoi, tai1-
gaj filmoi, !rafa literatura, radiodis-
sendado k. t. p. La fasista teoriulo 
Rosemberg ec direktis al Hispanio 
siajn frenezajojn pri rasismol Sen-
dube, dank' al tiu stranga doktrino, 
okazis la kruela murdado al judoí, 

fare de l' ribelintoj {::tl Zaragozo, dum 
la Rasa Festotago de lasta Oktobro. 

Dum en Germanio vegetas proleta 
klaso k etburgaro, k terure malsatas 
milionkvanta amaso pro svelanta 
senlaboreco, tíulanda fasismo sendas 
gaje la monon por subteno de ribelo 
k malpaco en nía !ando. Nur durn 
jaro 1935. oni faris jenan distribuon 
laií nudaj ciferoj: 
Por organizado en eks-

terlando . . . . . 132.000 ptoj 
Por la germana fronto 

de laboro. . . . . 
Por fremdlanda servo , 
Poda Propagar.da Fako 
Por specialc1 propagan-

180.000 • 
85.000 » 

360.000 • 

do el «Vintra Helpo». 60.000 » 

Por la oficejo •Fitche- · 
Bund• .. 

Por policaj agentoj k 
350.000 » 

spíonado. . . . . 576.000 • 
Por helpo al komercaj 

aferoj . . . . . . 1.200.000 • 
Entute. . . 2.943.000 • 

La detaloj koncernantaj la unuan 
duonjaron de 1936. Ankoraií ne atin~ 
gis nin, sed certe ilí. estas plí gravaj 
car en tiuj mon-atoj la propaganda 
tasko certe estis kase k intense akce-
!íla pro tuja proksimeco de zorge pre-
parita k bone nutrita ribelaeo. 

M~Monu RON~TANTt ke niaj 
amikoj el Germanio, ltalio k Portu-
g-alio, soiias pri la vero de la his-
pana situacio, Al ili ni ne povas 
rekte Iiveri la bultenon, zorgu do 
vi mem iel ajn havigi gin al ilil 

Demokra ta Homo! 

• 
Objektive, sen aparta tendenco, nía bulteno POP O LA 

F R O N TO , voko de libero tra la mondo, plenumas sían taskon 
kun obstino esperantista. La subteno k vivo de nía organo depen-
das nur de eiu amiko, kiu, komprenante la rolon de rekta infor~. 
mado, dedicas kelkajn monerojn por ci Hu bultena entrepreno. 

Tia!, anstatai1 honto, estas honoro por ni la insista peto: 
Kolektu monon en grupoj k rondoj, instigu ciujn pagi almenau la 
koston de papero k afrankol Sendu tuj la monon al la internada 
adreso k skribu postkarton aií leteron al la redakcio. 

lNTF:RNACIA ADRESO REDAKCIA 
nur por mono por cio alia 

FARENC GUSTAVE POPOLA FRONTO 
56, Rue du Pare 

ORLEANS (Loiret) FRANClO 
Mar, n.° 25 

VALENCIA (Hi11p11nio) ''\ ~---·----------------------------
\·anto, en sia kvindel<a jaro, krias: Vivu la hispana Respubliko! 
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lft0ZAll40 
• En Internada Brigado kunbatalas 
arde k amike germana komandanto 
Hans k franca komandanto Dumont. 
I1i partoprenis samtempe la heroan 
batalon de Verdun, ciu en sía kon-
cerna zono, k tuj post.la milito ambaií 
forla~is la armeon k farigis civiluloj. 

I1i memoras pri .tagoj malproksi-
maj, pri tempo kiam i1i batalis unu la 
alían, ne konante sin reciproke; nun 
ili luktas kune kontraií komuna mal-
amiko, la fasismo, k ne dubas pri 
.certa k baldaiía venko. 
• Post aresto de fasistoj en domo 
sub protekto de finnlanda flago, oni 
suspektis pri alía domo protektata de 
samF flago en strato Velazquez, 55. 

Gi estis trasercata de la poJico k 
ankaií oni trovis interne 610 fasistojn, 
bone provizatajn je armiloj, k estis tuj 
arestataj. . . 
. Vere tío montras interesan ?Spek-
ton de la novebakita teorio pri •ne 
interveno», sensacia elpenso de diplo-
ma taro kiu konstante zorgas pri la 
paco. . . 
• José· Juarez kiu jus sukcesis eliri 
el fasista ínfero, konfirmis ke en pro-
vinco Navarra estas fusilmortigitaj 
dudek kvar parencojn de katólika mi-
nistro lrujo. 

Tiuj viktimoj nur kulpis pri tio ke 
ili estas familianoj de ministro de 
nid regís taro: -·-·- · -- - · ··· - · 

Ankaií estas fusilmotigita filo de 
ministro Largo Caballero. La fosistoj 
kaptis lin la unuajn tagojn kiam li, 
laulege, soldatservis. Li ne plenumis · 
ian politikan postenon, sed ... Ji estis 
filo de Largo Caballero! 

Per tiaj agoj la fasistoj intencas 
slarigi novan ordon k civilizon, k 
defendí la moralajn principojn de 
katolika religio. 
• La •glorinda• tasko, kiun fasismo 
plenumas, ricevas gr·avan helpon de 
italaj k germanaj aviadiloj; ju.s i1i 
atingis novajn sukcesojn. 
• La 8an. Decembro estis bombar-
data urbo Guadalajara. El fremdaj 
aeroplanoj falis kruele bomboj kiuj 
mortigis dudekon da virinoj k infanoj, 
k vundis alían dudekon. 

Sekvantan tagon tiuj plenkuragaj 
birdoj atakis francan civilan aeropla-
non kiu vojagis en la servo de franca 
ambasadoro; gi falis k kelkaj oku-
pantoj estis vunditaj per •civilizaj• 
kugloj. Franca jurnalisto Louis Dela-
pree, redaktoro de konservativa jur-
nalo «Paris-Soir» mortis en hospitalo. 
• Kelkaj bomboj jetitaj el fremdaj 
aeroplano¡ k multaj obusoj venintaj 
~I fasistaj kanonoj, ne eksplodis. Ec 

# 

kelkaj el ili entenis skribajon kun 
flamaj vortoj de solidaro al hispana 
popolo. 

Ni tutkore dankas la autorojn de 
tiu sabotado kiu tiel efike montras 
verajn sentojn de ciulandaj laboristoj. 
• Generalo Miaja, kiu gvidas de-
fendon de Madrido, diris al gazetisto: 

«Madrido estas nealirebla por la 
fasismo. Pro tío, kiam normala vivo 
revenos en madridajn stratojn, ni sta-
rigos en Pordo de Alcalá monumenton 
al N ekonata Milicano, ear milicanoj 
estas kiuj savis Madridon. . 

Se tiuj grupoj de nepreparitaj k 
neorganizitaj viroj sukcesis deteni k 
repusi la fasistojn, kiel dubi nun pri 
nía venko se ni jam havas veran 
armeon, kun plena milita efiko k pro-
vizita de la modernaj armiloj, kiujn 
postulas nía lukto?» 
• Angla grafo Churchill tuj post sía 
reveno el ¡usa vojago tra Hispanio, 
deklaris en Londono: 

«Mi vidis en la batalfronto mili-
canojn de grizaj haroj; oficistoj, mi-
nistoj, advokatoj, jurnalistoj k scien-
culoj estas kune envil'igitaj kun kam# 
paranoj ... 

Kiam oni vidas tiajn eiuspecajn k 
diversprofesiajn soldatojn, oni tuj 
komprenas ke ili estas la plimulto de 
la ]ando; tuta popolo kiu luktas por 
defendí sían rajton al memrego.» 
• En la okcidenta provinco Huelva, 
regata de 1' fasistoj, ankorau restas 
fortaj k bravegaj grupoj da laboristoj 
kiuj bone batalas en la montoj. Estas 
la ministoj de Riotinto k Valverde, 
tie ili lerte sin defendos gis la alveno 
de niaj trupoj. La tiea fasísta provin-
cestro De Haro malgraiívole konfir-
mis tion al jurnalistoj. 
• La 12an. Decembro, posttagmeze, 
je dek mejloj de Malaga, nía submar-
sipo C-3 estis torpedata de fremda 
submarsipo. 39 rnaristoj pereis. His-
panaj fasistoj ne havis tiam ee unu 
sipon submaran. · 

Dume, la farso de •ne interveno» 
dauras k demokratiaj landoj restas 
surdaj k blindaj. Ankorau sukcesas 
fasista taktiko, jeti stonon k kasi la 
brakon. 
• Latí fidindaj sciigoj, la fasistoj jam 
komencis ordigi la vivon en la arier-
gardo. En Seviljo, burguloj, militistoj 
k diversldasaj fa§istoj, ciutage dibo-
cas pogrande. Generalo Kejpo kune 
kun fripono bone konata, ekspluatas 
kabaredon -Los Resales» k ludeam-
bron similan al tiuj de Montecarlo. Ili 
sin preparas serioze al nova fasista 
sociordo. 
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• Nía blendita vagonaro «K• intense 
laboras en Madrida fronto. Ói estas 
noma ta •la termo de 1' fasistoj•, gi 
estas ekipíta per kanono k mitraliloj. 
Apud Parla, per ti11 kanono gí difektis 
tri tankojn k rekaptís alían blenditan 
vagonaron, la , H•, kiu antaií kelkaj 
tagoj estis devigatc: resti en malamika 
zono. En Pinto la vagonaro ,K, libe-
rigis la fervojistajn kamaradojn, kiuj 
rezistis en sta~idomo, k frakasis du 
fasistajn kanonojn. En Getafe gi de-
tenis fasistan kolonon konsistantan el 
dekunu tankoi, infanterio k maura 
kavalerio; per gia kanono restís de-
truitaj kvar tankoj, la aliaj estis devi-
gataj nwlantaueniri k perla mitraliloj 
la bravegaj okupantoj de la vagonaro 
mortigis pli ol kvin cent ipt1urojn: 
• Angla gazetaro ironie raportas pri 
fakto jus okazinta en Gibraltaro, kien 
alvenis kelkaj hispanaj fasistaj ofici-
roj por dungi interpretistojn, gisfunde 
konantajn germanan k italan lingvojn. 
Malgrau ke ili promesis monatan sa-
lajron de 600 pesetojn krom allogan 
uniformon, ili nur povis konvinki du 
anglojn. 

En Gibraltaro oni mokas senkase 
pt·i la intelekta kapablo de I' hispana¡ 
fasístoj kiuj sin kredas «superuloj». 
• Germana k portugala registaroj 
anoncis al Komitato por la ,ne inter-
veno» ke ili ne akceptas la sendon de 
neutralaj observantoj al siaj aerodro• 
moj por neebligi la liveradon de aero-
planoj al hispanaj fasístoj. Konsek-
vence, la projekto pri kontrolo estas 
resen<lita el telmikistoj por ke i1i ella-
boru novan planon, kiu povos plací 
al eiuj registaroj. 

Ni ne bone komprenas la kom# 
plikajojn de tiu tasko, car la solvo 
estas tre sim pla. Oni pavas proponi 
al tiuj registaroj ke i1i mem sendu la 
necesajn observantojn; tiamaniere la 
tasko de la observantoj estos facile 
plenumata. 
• En Bataliono de Konstruado estas 
akceptíta kiel milicano lé1 pastro de 
vílago Valdemorillo, Rafael (abaleas. 
Kiam li sin prezentis al komandanto, 
diris: 

« Mi estas kristano, k pro tío mi 
eiam staris apud la libero k la malri-
culoj. Vi pravas, k mi promesas helpi 
vian lukton se oni ne <levigas min 
rezigni mían religian kredon. Mi ne 
aprobas politikan sintenon de Ekle-
zio, kiu eiam agas la malon ol gi 
estas devigata farí lau puraj religiaj 
principoj. Mi k eiuj junaj pastroj de 
nía !ando opinias tutsame.» 

Li prenis fusilon k kurage alba-
talas fasismon kun siaj kamaradoj, 
la laboristoj. 

. AtiSKULTU RADIODISSENDOJN DB VALBNCIO PHI HISPANA SITUACIO BN ESPERANTO 1 
Stiicio de Komunisla Partio-ondlongo 41,87 metroj- o Stacio de C. N. T.-F. 1\. 1.-ondlongo 42,40 metro! -

marde k vendrede je la 17• horo (hispana lempo) lunde k vendrede je !11 19' horo (hispana tempo) 
La socialista Stacio provizore ne funkcias 
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Kiel plurfoje dirile, ni eldonas nian bultenon per niaj propraj 
modestaj mondmedoi k dank' ni la helpo de niaj legantoi, kiuj laupove 
respondas al nia peto pri monsubteno. 

Cio el permesas gis nun kovri la elspezojn, sed estas ncsufica 
por pliígi la eldonkvanton, kiel postulas la krcskunta petado de 
POPOLA PRONTO el ciuj unguloj de la Terglobo, 

Por reguligl la aieron k solvl la problemon ni decidill: N B PLU 
SBNDI la gazeton al tiuj kamaradoj, gis nun ricevintaj, g·io sed lduj 
ne skribia al ni prl gia akcepto k pri sin deziro dniirc ricevi gin. 
Tiamaniere ni povos atenti aliujn petintojn, kiuj varme intcresigas 
'pri ricevo de la Bulteno. 

Ni sciaa, ke pro malperiekta funkchdo de nia sliparo, ekzistas 
certa nombro da kamaradoj, kiuj ricevas « P. P.» duope (unu ekzem-
pleron rekte k alian pere de sía organizo). Se tiuj k-doj honvolus 
informi nin, ni plej rapide sparus ekzemplerojn, klujn ni destinus 
al novaj intere1itoj. 

NIA MUNICIO 
Valencia esperanllstaro. 86 ploj. 
K. O. l. - Amsterdam. 10 guld. 
J. 5. P.-Rotterdam 1 dol. 
B. O.-Harnosand 6 l!IVkl' 
R. A.-Cocentalna 3 ckr. 
W. L.-Warnsdorf. 50 ptoJ. 
Fratoj S. -Vlllel- Fronto. 40 ptoj. 
Grupo •Hulzen>,-Huizen. 150 sil. 
J. W. S.-Manchester to dol. 
J. H.-OIIISiOW 2'6 sil. 
Samídeanoj el Washlnton. 9. dol. 
A. O. - Madrid. 11 ptoj. 
J. W.-Johnstone. 4 · sil. 
A. R.-Manisel!I 12'50 ptoj, 
F. V. -La Ribera • 12'50 ploj, 
W. H • .,-Rotterdam 5::J rrr. 
Jouis.-Ronen. 50 ffr, 
D. L. pere de J. B.-Liverpooi 3'6 si 1. 
W, J.-Eersdem11n .30 bfr. 
A. J.-Wisby IO svkr. 
R. A. V .--Kolono C.N.T. n." 11'> ó ptoj. 
K, D. k C. L.-Meenen. 50 ptoj. 
Edwvars.-Bishop 10 s11. 
J. C.-Barcelona . z ptoj. 
A. P.-Barcelona, 2'60 ptoi. 
E. F. - Barcelona. 2'fi0 ptoj. 
J. H.-Barcelona . 0'50 ploj. 
A. O.-Tab. Valldlgn11 . 5 ptoj. 
V. P.-Tab. Valldigna 2'M ptoj, 
S. P.-Tab. V11lldigna 6 ploj. 
J. J.-Nord1naling. !í svkr. 
F. L. E.-Brusela 5ekclo . 20 t,fr. 
L11b. Esp. Orupo.-Enschede c,o bfr. 
Keable.-Londono 2'6 sil. 
J. R.-Londono 5 sil· 
S. J. 5.-London . 2'6 sil. 
J. M. R.-Madrid. 50 ptoj. 

Lasthora Impreso 
La fronto de Madrido estas sekura 

k en hona ordo. En ceteraj frontoj nía 
armeo preparas atakojn por doni 
trafajn batojn al la senmorala rezisto 
de la malamiko. 

Nia lukto gajnas prestigon en la 
internada medio, ne nur en popolaj 
amasoj, sed en tre altaj respondecaj 
instancoj. 

La nova jaro estas jaro de la 
venkol 

KDMPRENIBIGD 
Kelkaj scivolemaj korespondantoj, 

prídemandas la sígnífon de diversat 
mallongigajoj (skríbitaj per grandaj 
literoj) kíujn íli trovas tralegante lete-
rojn au jurnalojn hispanajn. Jen kel-
kaj klarígoj: 

C. N. T.-Nac!a Konfederacio de 
Laboro (anarkistema sindikataro). 

A. I. T.-Jnternacia Asocio de La-
boristoj (kiun aligas C. N. T.). 

U. G. T.-Generala Unío de Labo-
rístoj (sindikatoj sub marksísma 
ínflno k tendenco). 

P. S. 0.-Socialísta Partio .. 
P. S. U.-Unuigínta Socialista 

Partía (Kompartio k soda1istoj kune; 
gis nun, nur en Katalunio, sed krede-
ble baldaií en la tuta !ando). 

P. C.-Komunista Partio. 
F. A. I. - Federa cío Anarkista 

Ibera. 
J. S. U.-Unuiginta Socialista Ju-

nularo (Tío estas, ankaií la Kompar-
tia Junularo). · 

S. R. 1.-Internacía Ruga Helpo. 
P. O. U. M.-Laborísta Partio de 

Marksisma Unuigo (Trockístoj). 

#0, 

RIPROCETO 
En la recenza angulo de la decembra 

numero de «La .Socialisto», oficiala organo 
de l. S. E. aperal!I mencio pri nia gazeto. 
Tro supraje k facilanime oni donds al ni 
famon pri komunista tendenco. 

Ce la ülego de tiu malsa~a diro, ni ri-
gardis unu la alion kun miro. Ni ne sciil!I 
cu ridi aü lamenti pro tiu rnanko de pruden-
to k stran¡ra intereso ankoraü, dividi ansta-
loil l<tinigi, en \aborista gazelo de najbarn 
lanrio, kiam komuna malamiko lllekas liel 
proksime. 

Nia reclakcio konsistas el esperanlisra¡ 
popolfrontanoi. 1. e. el ciuJ tendencoj. Ni 
rigMdas la hispanan siluacion Ira klarai 
vitroi. en tlispanlo mem, kie la esprimo 
Popolfrnnlo ne es1<1s vorto vana sed mikso 
de sango k muro de korpoj. 

Nia titolo estas pura spegulo de la celo 
sub kies signifo ni iras nian voion sen 
aten10 al m1nacoj de fasistoj nek ankau al 
la partia seklemo de kelkaj amikoj. 

Preselo de J. Olmos, ;\\icante, ¡,~, Valencia 

POPOLfRONTA LETERUJO 
J. V. -Sadrinsk.-Malf11cile estas nun ple-

numí tiujn viajn indikoJn, l!led ni faros 
la eblon. · 

O. L. ·· Ljusne.-Poslmandato, kompre-
neble, ne alvenis. Sendu al nia Peranto en 
Francio. 

T. F. - Kíev.-K-don. pri kiu vi deman-
das, jam de antaillonge ni ne vidal!I, sed ní 
l!lcias, tamen, ke II bonfartal!I. 

F.:. M. O.-Hoting. -Vi11n satatan leteron 
ni dankas k anka{! viajn k\opodojn, 

Al iu finlandano. --Bone ni notie 111 enha-
von de via estimata letero k plenumis la 
mendojn. Dankon! 

F. E. O. - Monlreuil. - Ní kvitancas 104 
frankojn /en 70 responJ.) pere de k-do Glo• 
deau, el k-doj Marquet (ó) Natnaff (8J Moltz 
(10) Morquel (81) krom p\uajn 11'5 frankojn 
(en 90 respondk.) ankoú pere de Glodeau, el 
k-doj Esp istoi el Stral!lbourg (100) kolekto 
de k~do. Chiland {10) kolekto de k-do Pod-
1sorski (15) L. Rodo (10) . 

. D. O. E.-Gasle. - Ni kordankas vlan 
saluton. 

5, R. M.-Blggln Hlll, Kent.-Reapond• 
kup. bone alvenas. Ankail 111 víaj k sekve, 
ví pavas sendi pluajn. 

K-doj. en Katalunlo. - Por kontentigi scl-
volemon de korespondanto lia, penu informl 
nin pri k-do. Emilio Torrel:I, ano de Grupo 
«Amikeco», kie k kíel li l!ll~las. 

A.. J. - Stalino, Dombas.-Vian dezlron ni 
dlskonitsil!I k ni ~ojos 5e ~i trafal!I sukcel!lon. 

K. H.-F5mmerup.-Vin k eiujn, kiuj ape-
rigos eltranca/ojn de «P. F.» en la naciaj 
gazetoj, ni elkore dan kas.· . . . . . 

J. B. k filino. Ro11erdam.-Viaj varm11j 
leteroj kortusís n'in:Ni partorpena5 vian de-
ziron pri kunligo de 5amcelai esp-istoj. Pli 
poste ni, laúpove, klopodos en tiu direkto, 
Sinceran l!lalutonl 

S. E.-Santander. -Ni bedafiras la sor-
Ion de liuJ k-doi. k csperal!I, ke baldoü eio 
rstos 11ran~lta laudezire. Nepre ni l!lendos la 
gazeton al Cartagena. 

B. J. O. - Deventer.-Bonorde 11lvenis via 
es1imata letero. 

Londona Taksiil!lta Grupo-K·do. Wat-
. l!IOn, dankegon k baldai1n resani~on! 

v. G.-Nikolaev. - Ni antaudankas even-
tualan represigon de enhavo de «P. F.» en 
aliaj gazetoj. Pri kunlaborado. mallongajn 
interes.ijn raportetojn en rilato kun nia 
afero, ni laueble publikigos. 

5AT-ano 19.119.-Paris.-Via sindono, 
karaj kamaradoj, estas al ni kortusa. 

Jav11.-Naaluis,- Ne nece511s rekomen• 
dita letero l!lamokaze k vi tial pov11s sparl 
afrankon. 

A. O.-Stockholm. - Svedan jurnalon ni 
slatempe ricevls. NI notas vian proponon. 

B. P.-Moskvo.-Vlaj ideoj estas trafaj, 
sed pli malpli estas fam efektlvlgltai kun 
relativa sukceao. 

K-doj de Zlin.-NI profitol!I vian leteron 
por publikigi ~in híl!lpanlingve en niaj n<1cíaj 
jurnaloj. Ni frate dankas vin! 

J. Z.-Sralin, Donbass.·- Pro manko de 
!!!paco, ni ne povas destini lokon por anon-
coj en «P. F.• 

E. H.-Hradec, Králové.-Ni kvitancas 
kvin re5pondk. Rila te al via dezlro ni farol!! 
la eblon. 

L. P.-Paris. -Vila~eto •Dos Hermanas> 
es1as e¡ tie tute nekonata. Cu ne eslal!I eraro? 
Eble utas alia provinco. Nia enketo havil!I 
negativan rezultaton. 

Callosa de Segura.-Tieaj k-doj. eslal!I 
petataj informi nin pri aktuala restadejo k 
fario de k-do. Justo Estan Canalel!I, kiu lo~is 
en Alta del Pozo, 2o. lu sveda kamarado 
pridernandas !in. 

G. H. R.-Rochel!lter, Kent.-Ni zorge 
atentis viajn rimarkojn k tute kornprenis la 
anglalingvan gazeteltranca1on. Kordn dan-
kon! Cetere, korespondajoj el via !ando 
traías nin rekte, sen ia baro. 

E. O,-Harnosand.-Vian tradukajon ni 
profitas por enpresi¡¡-o en hispana i,azetaro. 
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NfOP.fflA BUL'TENO INTER.IVACIA PR.I HISPANA LUKTO l<DN'TRAD ( A FASISMD 

GRUPO LABORISTA 
ADMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA VALr•T(fA 
M A R , N u M. 2 6 tll (Aispaaiol 

Pirata eskadro kaperas 
Unu el la cefaj _masoj pri kiu oni karese kalkulis, dum konspiro, por 

teksi la : etun _kun fortaJ snu~oj, por nodi, je manoj k piedoj, la hispanajn 
civitanoJn, eshs certe la nacta eskadro. Tamen, la eskadro ne estas nur ko-
lekto da sipoj aií submarenoj nek rondo da frivolaj amindumaj oficiroj. La 
eskadro konsistas ja ankaü el simplaj maristoj k hejtistoj pri kiuj, komprene-
ble, tute ne kaikulis nek atentis la bando da «patriotaj• admiraloj au la trusto 
de iliaj fremdaj acetintoj. Antaií strangaj suspektindaj ordonoj, dum dauro de 
Ja historia nokto de 18. Julio, la amasa eskadranaro, sur kies capoj ne peto-
las ora pasamento, obeis nur la vokon de sia intuido jetinte en la maron la 
korpojn de eiuj elegantaj estroj, kiuj intencis abomene efektivigi sur ferdeko 
perfidon al sia patrio ec kun la helpo de tiu honesta popola parto, kiu plenu-
mas sían soldatan servon en flosanta kazerno. 

La sipoj k submarenoj de la eskadro, post epopeaj epizodoj, restis 
fidelaj al popolo, je la dispone de la legitima registaro. Nur en unu sipo estis 
veokita la maristarol en •Almiralo Cervera • kiu kun du novaj sipoj juse fin-
konstruita1 k tial ankorau hazarde kusantaj sur akvo de havenoj kie la ribelo 

'·cesis, formis ce la komenco la bazon de la fasista pirata eskadro, kiu 

PROPRA MEDIO 
ia entuziasma apllko de Esperanlo, por 

universala informado pri la radikoJ. intencol 
k sekvoj de la mllltista ribelo en Hispanio, 
havis la sancon povi rompi la selon de rifa 
spirira juvelo, kies glataj facetoi, jam en 
libero, lumige disradias lre helafn renektojn. 
Pura natura insrinkro de r horno! jen valora 
trezoro, kun ofle modes1a k lamen tre earma 
koverto . kvazaií perlo en la konko, kiu es111a 
delikata kvalito en la granda amaso popola 
de nia esperanlisra mondeto, kiu ordinare 
vivas k laboras, anonime suferas !: auas. 

Al tiu s11midean11ro, aermo de novo socio, 
ni turnis ta vofon; ni etendis la m11nojn, kun 
plena granil11 konvinko pri tr11fa direkto. Ni 
serfis obstine , persiste, starigi konlaklon kun 
la mola k virga medolo de nin auten111 unu 
sola popolo, kiu, havante nuancojn de fiuJ 
naciof, ne povis satigi siaJn aspirojn per 
slmpla korespondado aü per seka pago de 
jara kotizo en iu organiz o kun personecaj 
kvereloi en triviala konkurenco kun ali toj .. 

Heroismo sen efika· materialo estas fordono al la morto 
1\\oderna milito bezonas abunde taiígan armilaron. Kruela malamiko, ekipita per plej perfektaj bataliloj, 
meritas adekvalan respondoo. Cu vi scias, internacia leganto, ke multaj fortikaj brakoj ankoraií vane 

postulas armilojo? Ne forgesu do la vokon car skeptika forgeso eatus frue terura dangero por vi mem! 

transportinte mai:írojn, el la plej sovagai trib~j de Maroko, por la konk~~o k 
invado de Hispanio, plenumis la unuajn plano¡n por defendo ~e. la «trad1c10•. 
Kiam fondigis la nova registaro~ estis grava zor~~• ~or la m1mstro de 
k Aero konvena kreado de gvidaj postenoi en la m1hts1paro, por anstatamg1 la 
1·aka¡n' lokojn de vantaj superuloj per fresa ~fic~staro el pop_ola deveno, Aku~ 
sufica tekniko. Óis tiam, bedaiírinde, ne pov1s n1a eskadro uel_ atente de¡or1! 
laií la per iferia dP nia !ando, por efika protekto _ ~e haveno¡ kun gravega1 
taskoj por trafa disvolvigo nun de la mi!itaj operac1O¡. 

Dume la fasistaj sipoj, de tempo al tempo, elíris _ de si~j kas~joj k 
surprize atakis sen difiníta celo, per pafoj de siaj kanono¡, urbo¡n k_ vilage-
lojn _kun situo ~pud la maro. Sed fin_fine n~di~is J?ªleaste_ la tra~~dto. Ger-
tnanio k Italia siris vualojn k agnosk1s la r1belmto1n:. La pirata f!1s1sta es~a-
dro, kun help o jam de fremda siparo, vigle ~kfun~c~s; g~ t!a_sercas boatoJn, 
~aptas k detruas komercajn sipojn de europa¡ nac1O¡, re":'1v!gmte, en la mu: 
Rauta amplek sego de la blua maro latina, s_cenojn forges1taJn el roman~ pr1 
ko_rsaroj. Miste rai sipoj, kun arogo de bandtto, pro"'!enacas !rae de la tri ma-
ro¡ ?e Hispa nio en kies ondoj ne jam plu valor~s 1~ mternacta m_ª!ª kodo sed 
la pirata lego de l' perforto. Nekonataj •sennac1ecaJ • submar_e!1oJ ¡_etas t<:>r~e~ 
do¡n ien ajn, aü ili dronigas, kun personara, sipoj~ kun JegaJ stataJ fl~g~J k1el 

~ela l<om6 om ol. kiu vojagis fervore ta gen~tla sargo de nutraJOJ k lu-
lo¡ de la sove ta popolo por la hispana1 mfanetoJ... . 

. Ang laj, svedaj k franca; sipoj ricevas konstante provokojn k gei:01n 
~e liuj mod • • t • k" J skandale kaperas sen baro nek puno anta u la St . • erna ¡ pira OJ, tu . . b d do on1ginta· k 1 . d lt . nacioj ltun fatala r1sko, pro pasiva o serva o, ... 
aktiva suf~~d~~ 'La ei:r;r;Jcia fasismo milite intervenas kontraü la send~-
~endeco de Hi .0 La tirano} kíuj nun premas sufoke ta dignaJn popolo1n 
.¡~ ~erta~io ksft:u~,-kuo rikane~a tak~iko1 sen~::e~idtn 
de kultu~!tt ~~ft?z~: :ut ~k~terle4a flago de korsaroj. 

Ciu popolo, anka ü fa la nia, por vibri k 
senti, bezonas, avidas, aüdi k paroli pri 11s-
pek1oj k demando¡ de sia propr a vivo de 
sia pro~ra medio . ana popolo infane ao';as, 
sen envio, antaü gafa sc eno k suferas, kun 
premanta koro , kun eksplodo de ploro 1re 
sank111, anrdú do l ro. antaü cagreno .. . k ec 
anr11t1 perfido de fr ipono aü abomeno ele 
ria kanailo , Ai sopiras, fes, so pir as! pri armo 
k subita puno konrraü la m,:ilbonulo . 

Sur la grundo íekunda de tiu kampo ni 
rosas la sulkon , ni je1as 111 semo in pri ,·ero 
k pravo k raj10 . A peros abund a k bela 
r1kolto, pro nia laboro , kiu estos k,:ireso k 
riero por nia duobl 11 kond ifo de hisp11noj k 
esperanlisloj. 

La lnternacia speclal c1 ¡,olo de la verd11 
movado portoprena s, loú po ·o k eblo. en nia 
luk10 kontraü la ra ·1smo. la jun11 goteto, 
kun nomo simbol11. en sla propra med io, 
porla duonmonat de mano al mano la 
unulR'ain bantojn de fra1ec11j sentoJ. Nla re-
dakcio ricevas Ciu111ge la pulson de r mon-
do. Le1eroj, po ' 1kar1oj, jurnaloj, saluloj, su -
geslof, proponoJ ... J{lon fa pli po tull oni 
povas por monrri publike 111 Ciuj filistrof. 
1n1ernc k eks1ere de la cspcran1i mo ke 
dormanloj Jam vcklAis, ke honeata popolo 
Clam slndoneme responda • se oni uzas 
auslafn 1ermlnoin de faclla lin o por re:z:o-
noj al Qia cerbo k vokoj al Ain koro? 

Esperan10 estos faklo en Hlspanlo dank" 
al nlo decido mobilii.l Qin alarme, Ira konli-
nenloj k landoj, en defendo de la universala 
popolo, fragmento el kiu rlcevas nun ofen-
dajn b1110Jn n ta Ibera duonlnsulo. 

Nla llngvo vlvaa do Jam d fhti1ivel 



2 POPOLA FRONTO 

KOMENTARIOJ 

VENDIT A PATRIO 
nioj. Goering aldonis, ke Germanio 
estas preta intense he_lpi gis _atingo de 
venko, su_b sekv~nta¡ kond1coj: cedo 
de insulor Ca.nanas, de ~aroko k de 
Guinea kolomo, krom_la !nterkonsen. 

Kie1 ni antaiívidis, jam oni bone sia laboro pro belpo al hispanaj fasis- tita ekspluatado de mma¡ krudajoj. 
konas la eko nomiajn kauzojn, kiuj toj, kies sukceso en proksimaj balotoj Hispanoj avertís ke Italío jam estas 
plenforte instíg is la germanajn fasis- i1i ne dubis tiam. petinta al íli la cedon de insu1oj Ba-
tojo al senho nta interveno en hispa- Sed ciuj kampanjoj per blufa pro - 1eares, kolonio Río ?e Oro k raJton 
na jn aferojn . Sekreta informilo estas pagando, intensa spionado k forta ekspluati karbajn k h1drargajn minojn 
jus malkovrita, en kiu aperas deta1e agitado plene malsukcesis k en Fe- en Hispanio. llí aldonis ke malgraü 
la preparaj manovroj de germana bruaro pasintjare la venko, en politika cio, Franco e~tas preta ordigi amike 
fasismo r i I a te al intensa industria bata lo, ven is al Popo la Fronto en kies Ja aferon por 1a bono de fasista idealo. 
ekspluatado de niaJandaj ricajoj. programo unu el la plej interesaj Finfine ciuj alvenis en amikan in-

Dum la unuaj monatoj de jaro punktoj estis la nepra naciigo de terkonsenton k la 20. de Novembro 
1935 ª ven is a I Hispanio sciencaj l' minaj ricajoj. germana k ita la registaroj, publike 
gravuloj, kun speci ala misio pri zorga Sed internada fa.sismo ne cedis a1 rekonis 111 • registaron" de Burgos, ili 
espl or ado de niaj subterajoj. l1i ciu- neatendita momenta malvenko, kune intensigis la alsendon de • volontuloj• 
direkten trakuris la landon k sendis, kun pirfidaj generaloj preparis zorge k armiloj por akceli la venkon de 
por analizo, specimenoj n al germanaj la vengon, k kvin monatojn poste fasista armeo. 
laboratorioj . eksplodas ribelo, kiun ili antaiívidis Miloj k miloj da italoj k germanoj 

Dum monato Aprilo de tiu sama kiel tuj venkonta; denove ili eraris car alvenis en nian landon, aeroplano¡ k 
jaro, anonima societo nomata Metal/· hispana popolo efike montris al la kanonoj estas senditaj amase; nun 
gee.e/6chalt ellaboris planon por racia tuta mondo, ke sen organiza preparo; jaro ne plu temas pri hispana milito 
utiligo de hi panaj krudajoj k estis nek faiígaj armiloj, gi kapablas deteni sed pri germana-ita la milito kontraü 
tu_j kreata adekvata organizo konsis- k repusi la kriman ribelon. hispana popolo. 
tanta el jenaj societoj: la Metallge5ef6• Kiam hispanaj fasistoj eksentis Germanajkitalajfasistojnerezignas 
chaft, la grupo meta la /(faene. la trusto fatale la gravan dangeron de tuja pri síaj koloI).iigaj planoj, sed hispana 
Rh emmeta /1, 1 a grupo Siemen6 k pereo, den ove sin turnis al germanaj popolo ne estas preta submetigi al tiaj 
Hol6ke. fabrikoj llulcon k l<rupp k fasistoj k la 15. de Novembro, en Ber- krimuloj. Ni preferas pli la morton ol 
societo /. G. Porbenindu6frie. Poste lina Kancelario, okazis kunsido, kiun tian submetigon; ni ja batatos pli k pli 
tiu trusta orga nizo amike rilatigis ceestis jenaj gravuloj: generala Goe- arde por ke la fasistaj ekonomiaj celoj 
kun alía simila starigita en Italia. , ring, generalo Fauvel; Rudolf Hes k plene Iiasku; je Ja servo de tutmonda 

Laií tiu infor milo, i1i celas entre- Alfred Rosemberg, ki u j reprezentis libero k demokratio. 
pre ni sistema n ekspluatadon de mu1- germanan registaron: marista oficiro ._,,,,,,,,,,,.,,//, "' .,.,,,..,,,,,,, ,,, .,,,,, ~- 0 ,_ ,,,,,, __ _ 

tenombraj k diversspecaj minoj, cefe Agacino, amoasatloro Agramonte v 
la jenaj: Minoj de fera mineralo en Cortijo, militisto Martinez k fasisto LAUDO al Hispanaj Gebatalantoj.-
Ritfo (Maroko ) kies produktajoj estas Feipo de Sotomayor, reprezentante la 1 h "b I Bn la Angla Parlamentejo, dum a jam nur send ataj al Germanio¡ minoj íspanajn n e intojn. 
de asfalto k karbo en Valencia de Híspanoj detalís pri la graveco de dillkuto pri armiloj por Hiapanio, 
Alcantara (pro- milita situado, tute malfavora, k Goe- la Dukino de Athole, parlamenta• 
vinco Caceres) ring deklaris, ke gemana registaro nino por Skota distrikto KinrOSli 
ki e oni supozas neniel toleras la eblan triumfon de diris: "Mi deziras laiídi la kuragon 
ankau la ekzís- popola fronte; sed tamen germana de la viro1· k virinoj, kiuj iris al 
ton de petro1o; -~-- registaro bezonis garantioin por fari-
minoj de ]j~nito taj konsentoj, pri industriaj planoj, en la batalfronto, tro ofte sen taiigaJ 
en Jsabe na (pro- hispana teritorío k en hispanaj kolo- bataliloj ». 
vinco HU e sea) r,,:J ,rr., 'lff~r:, 7R,r4;7.;;L, ~ ~7§1#1- # :,,,-,. Z '7. 'TUICl'~ld'A ?'L t ~U'IA"A ,~ <;,,Y"q.wJ, w,R,.Y~-'Ylhll"F4' 

kies utiligo estus treege interesa laií 
milita vidp unkto car oni povus atingi 
per gia distilo specon de benzino por 
prov12i germanajn k italajn mílitsi-
pojn; minoj de antimono en Riaño 
(Asturio) kiuj estas la plej ricaj el la 
mondo; mínoj de hematíto en Villalba 
(provi nco Pontevedra) kies produkt-
kapablo estas cirkaií kvar mílionoj 
da tunoj; minoj de stano en S. Lorenzo 
de Justaner (provinco Orense); rnínoj 
de grafito en provinco Toledo kiujn 
éefe deziras ekspluati la /. G. Parhe-
nínd:1&frie car oni pavas eltiri el ilí 
lakojn, oleojn k farbojn¡ minoj de 
oksido de fero, kies pureco estas 
grandtga, en S. Lorenzo de la Muga, 
k multaj alíaj kies listo estus tro longa. 

Por efektivígo de fíu plano la ger-
manaj firmoj sin turnis, pere de ko-
mandanto Stefano Beni k de konata 
fasisto Giuratti, al ltala Federa io de 
In<lustrioj k al Mussolini mem. La 
koncernaj konversacioj plensukcese 
finígis je la komenco de 1' jaro 1936. 
k íli pretigis gaje rikolti la frukton de 

GUTO KONSTANTE FRAPANTE ... 
Estas nia POPO LA FRONTO, gusta konscio k forta instigo 

al agado por la hispana lukto. 
Sen fremda intermikso, nía bulteno svinge lautigas la veron 

tra la esperantísmo, sota provizejo el kie tre honore ricevas gi 
nutran k vivan por daure fluadi konstante frapante ... 

Ne ankoraií lacigu, ne hezitu sencesade monon kolektadil 
(:iu monereto, kiun vi kaptas estas ja plía ornamo por la gazeto, 
plia paso antaiíen por nía, k vía, entrepreno, nova hejmo kíe 
resonas kanto pri espero k vivo, nova okulo ricevanta lumon, 
nova mano, kiu defende pretigas k certe, tre certe, nova bastiono, 
nova tranceo gajnita en la grava fronto de la opinío ínte_rnacia. 

Sendu akurate viajn donacojn laií jenaj ñnancaj mterna 
ciaj adresoj 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLA DA ADRESO 
nur por mono 

FARENC GUSTAVE 

nur por mono d~ holand11noJ 
PETRO van der PLANK 

Van Speijkstraat, 48-1 
56, Rue du Pare postQiro 245542 

ORLEANS (Loirel) fRA CIO AMSTERDAM W. Nederlando 

RECAKClA ADRESO POR C10 ALIA 
POPO LA FRO TO-Mar, 2-, Valencia (Hispanfo) 



EMOCIA HENKONTIÜO 
vespere. Eknoktigas. En · la bata!~ 
10 de Madrido, apud la traneeoj, 

~n ras viglaj soldatoj de la popola 
deJºeo IJiaj siluetoj elstaras meze de 
arll1tnallumo densiganta. Super iliaj 
Ja 0 · la kanonoj d_e 1~ malamiko! ~o 
kaP ¿~do al nia art1ler10, sendas staJn 
re:Psojn al la kvartaloj de la urbo, kie 
0 ias sendefendaj geinfanoj ... En la 
~coi de la . lojalu_loj <?ºi pens~~ pr~ 
senkulpaj ~1k~1rnoJ,. ~r1 la fan_nhano¡ 
ble mortig1ta¡ de huJ grenado¡. 

e Neatendite, el la kontraiía traneeo 
tligas movigantaj estajoj, kiuj aiidace 
ekstaras sur la parapeto. La dejoran-
to, vidinte tion, alarmkri_as al popolaj 
relllparoj. - •Atentul lh venas ... • -
diras voco. 

Preskau samtempe, la oficiro kiu 
komandas tiun sektoron starigas apud 
ciu, kiu scii~is. Id_ nov~jon . Konfir-
minte gin, h siav1ce diras: - •Restu 
ouj kvietel Neniu pafu gis mi ordo-
nos.• -Tamen, oni audas kiel niaj 
soldatoj pretigas la fusilojn k strece 
premas ilin kontraií la sultro. . 

Sintrenante sur la tero alproks1-
migas kelkaj das!staj • sol?at_oj. La 
milicanoj restas kv1ete, la fusilo¡ mute. 

- «Senmove ankoraii! » - ordonas 
la oficiro, k per laiíta vaco li krias: -
•Kiu venas?•.-Jen la tuja respondo: -
•Ne pafu, kam ar ddoj, ni iras al v~I~. 

La oficiro, akompanate de du m1h-
canoj, supersaltas la parapetan k 
apudiras al la alvenantoj. Je du pasoj 
de la grupo la oficiro baltas_. Li~j 
okuloj alnajlas soldaton k sub1te cm 
el ambaií elparolas nomon. Ili kun-
landigas en brakpremo. L~ sceno sur-
prizas ciujn. Ili estas fratoJ.. . . . 

La kvin transkurintoj, el la nbelaJ 
trupoj, vestís mizere k malsati_s. Oni 
havigis al ciuj novajn komfortaJn ves-
tajojn. Ili gojis pro tia akcept0 k ra-
portis ke estante en la armeo ce la 
eknbe1lo, ili estis devígataj resti k ba-
lali kontraií la registaranoj. Sempa-
ciencie i1i mangis avide k ec trink~s 
~randon por festi la felican renkonti-
gon de la du fraloj. 
. !iun ci fojon, la Destino vol~s. pra-

vig1, ke ei tiu estas interfrata m1hto. 

EN LA cNACIISTA , HISPANIO 
.._lru ' 

Pero¡ sere¡ lnrerprerialon. Lo llaptllo nur 
0' hlepo111Jngve. 
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Letero de Generalo Mangada 
Al la Redakcio de POPOLA FRONTO. - Valencio. 
Karaj kamaradojl • . E nto estas 
Esperanto estas lingvo cíes k propraJ0 nemes. sper~ . 

lingvo por alproksimigi la k.orojn de 1' homoj, kiel konstatas 0ma hn0n~~ 
tia] mi ne pavas kompreni ke iu jugu POPOLA FRONT -n ma au 
<linda. POPO LA FRONTO 1mirind _e. plenu11:1as postu!oin de_ la «Intgi: 
ideo • postulojn de la granda spmto kremta la lmgvon, POP _ 
FRONTO defendas la rajtojn de la homamanta hispana popolo kon!rau-
batalante eíujn • obstínajn barojn •, perforton, maljustecon, unu~ortr 
cion, ldon nia himno kantas. POPOLA FRONTO •. uzas plen_raJte. a 
lingvon Zamenhofan por diskonigi _la kr_imo_jn del' Fas~smo en Hispam~, 
la krimojn, ne nur de la hispana¡ fa~1stoJ sed ankau de la portugalaJ, 
germanaj k italaj fasistoj en nia rnalfehca landa. 

Kon versacio 
Jen interesa konversacio ínter an-

glo k hispano, kiun ni ne pavas ne 
komuniki al niaj legantoj . 

A. ·Vi miras pro tia ke la brita 
opinio ne tre rapide evoluas favore al 
legitima registaro de vía )ando, sed 
vi devas kalkuli kun la propaganda 
faktoro; de antaií multe da tempo oni 
informis la anglan opinion malfavore 
al interesoj k aspíroj de la maldeks-
truloj de Hispanio. Nun ankoraií 
estas milionoj da angloj, kíuj blinde 
kredas, ke Franco k la aliaj ribelintoj 
estas la elito de la kavaliroj, patriotoj 
decidintaj liberigi la patrion de anar-
kio k starigi ordon, kiu garantías al 
ciu civitano Jiajn liberojn, vivan k le• 
gitimajn bíenojn. Kiam mi venís, mi 
kredis ion similan, k ankoraiL. 

II.-Apliku al Anglio la elementojn 
de hispana problema . Imagu ke libe,-
ral -lab orista koalicio venkis konser-
vativan partión post generala baloto 
k ke la rego nomis konsekvence cefan 
ministran al Lloyd George, Crispps 
aií Morrison, laií regulaj cirkonston• 
coj. Imagu ankaií ke tiu koalicio, por 
la plenumo de honestaj promesa;, 
faritaj dum politika propagando, in-
tencas rajtigi sían programan pri 
sociaj reformo; 1aií sistema, kiu plej 
akordigu al angla tradicio. Fine, 
ímagu ke konservatíva p a rti o, ne 
konsiderante sin kiel kíel venkiton k 
ne akceptante la gravan rolan de 
•opozicio•, sin jetas en kasan kons· 
piron. 

A.-Mí tion ne povasimagi-respon• 
das Ja anglo kun mirega rigardo-; 
la matematika neeblo, k ni ne men• 

Antaiienl Sanonl 

ciu la metafizikan neeblon, ne pavas 
esli konsidera ta kiel realigebla su pozo. 

H.-Neeblo en Anglio, sed ne en 
Hispanio. Ankoraií pli, imagu ke 
konservativa partío, latí tiu konspira 
tasko, koruptas la armeajn institu• 
ciojn k akiras aktivan kunhelpon d~ 
armeo, de milita maristaro k de en· 
landa polico, k en difinita fago ili 
ribeligas. Imagu ankaii ke angla po-
polo kiam ekscias pri tio, indignigas 
k sin pretigas al defendo de Konsti-
lucio, de la rego k de legitima regís· 
taro¡ ke gi laiipove sin provizas je 
armiloj¡ ke gi siegas la nestojn de la 
perfido en kazernoj k arsenaloj; k ec 
plie imagu ke la ribelintoj, ne fidante 
al venko, petas helpon al Hitler k 
promesas al li partan de c:ngla kolo· 
nía imperio. Kun mara k aera germa-
na helpo ili al portas el Hin dio cipajajn 
regimentojn, kiuj elsipígas ce rivero 
Tamezo k atakas la urbojn de Anglio. 

La anglo subite ekstaris¡ Haj okuloj 
brilis, liaj pugno; minacis k per trema 
voeo balbutis: 

A.·Mi ne pavas toleri ec hipoteze, 
ke vi diru tiajn monstrajojn pri kon-
servativuloj, militistoj k maristoj de 
Granda Britio. Ne estas unu - ec 
unul - kiu kapablus realigi nek imagi 
tiel monstran perfidon. 

H.-Nu, bone. Tío, kio sajnas al vi 
monstra perfido, kiam temas pl'i 
homoj k ínstitucio¡ de vía ]ando, estas 
kion faris k faras en Hispanio tiuj, 
kiujn ni prave nomas • perfiduloj "· 
Tamen ili havas favoran gazetaron k 
ec multajn admírantojn en Britio. 

A. - Vere - sanc~lige diris la 
anglo-vi pentras la aferon tiele ... 

H.-Ne estas mi, kiu tiel pentras, 
sed la Vero ... 
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Neniu evento, e.n la historio de la socialaj luktoj, 
produktis similan unuanimecon en la laborula mondo, 
kiel la monstra milito en Hispanio. Ciui Internacioi de 
la laboristaro esprimis sin solidare kontrau la komuna 
malamiko. En Hispanio mem unuigis eiuj fortoj laboris-
ta¡, antaue gismorte malamikaj, por defendí sían komu-
nan intereson: la ekziston. 

Prave diris Largo Caballero, ke ni jam estas meze 
de europa milito, ardanta jam sufie'! rimarkeble. La 
amasa ekspedo de homa k milita materialo per la fasis-
taj !talio k Germanio, la deciaemo per kiu ili kontínuas 
sían entreprenon, spite la internaciaj konvencioi, la inter-
nai malfacilajoj kreskantaj en tiui landoj, pusantaj ilin 
pli k pli sur la vojon de aventuro, ne lasas multe da espe-
l'O, ke la hispana milito limigos en sia aktuala kadro. La 
sola rimedo eviti «por la momento• generalan militan, 
estus la cedo de libera vojo al la fasistaj armeoj k rekoni 
la hegemonion al Germanio k !talio. Tío signifus plenan 
submetigon de la t. n. demokrataj .statoi k de Sovetio, 
lasta remparo de modesta libero k bomdigno, al la arbi-
tra volo de la reprezentantoj de la maljusto k krimo sur 
la Ter<', k tio same signifus libervolan likvidon de la 
laborista movado k liberan agnoskon de la regno fasis-
ta. La devizo estus: • Prefere vivi kiel sklavo ol esti 
kadavro•. 

Tiu ci nuda stato de la faktoj k la honto antau tía 
fino de la laborista movado, kondukis laboristajn gvi-
da!ltojn, konataj gis nun kiel gisoste reformistaj, al deci-
dai, energiaj deklaroj. Sed jam la tempo pasis, kiam de-
klaroj unuanimaj povis eñki kiel minacoj. Tiom longe 
kiom la gisnuna belpo povis balanci la ekspedon de 
armiloj pe.re de la fasistoj, oni povis esperi, ke la hispa-
na) kamaradoj venkos perla superpezo de la boma ma-
terialo k de I' entuziasmo. Sed nuntempe, kiam la fasis-
toj jetas armeon post armeo sur la hispanan, sangople-
nan te.ron, la laboristaj organizoj inlernaciaj trovigas 
antau multe pli grava problema. 

La problema hodiau ampleksigis tiel, ke sen la inter-
veno de la t. n. demokrataj statoi, kies nombro k pote.neo 
estus su.fice granda por tuj rezonigi la atakantojn, la 
triumfo de la fasistoj estas apenan evitebla. Jam okaze 
~e la abisena milito, ni povis vidi la abomenindan 
spektaklon, kiun oni ludís en la Ligo de Nacioj; kom-
damninte ltalion kiel atakinton kontraií membro de la 
Ltgo, kvindeko da nacioj ne estis kapabla haltigi la 
rikanantan rabiston k honte oni kovris per vualo tiun 
asceson de kurago. 

Ni spertís, ke la konvencio prí Ne-Interveno trans-
formigis en vera blokado kontrau la legitima registaro 
hispana, 1>lektita antau kelkaj monatoj per grandega 
plimulto de la popolo. En la momento de la ekribelo, la 
rrancaj konsuloj k ambasadoro en Hispanio, ne nur 
)asís la francan registaron en plena konfuzo k sen klaraj 
ínformoi pri la situado, sed ee ili kondutís kvazau la 
ribelantoj jam estus la aiitentika registaro hispana. 

DECIDAJ HOROJ p 

• • • 
Manenrr.ane kun iii laboris la oficistaro de la Oficejo por 
Eksterlandaj Aferoj en Parizo, bastiono de la reakcio 
neniel tusita de la popolfronta movado, profitante de. 1~ 
malsperto registara en la internada politiko k trudante. 
al gi sían politikon de •paco». 

Tiu Oficejo por Eksterlandaj Aferoj en Parizo, estas 
la plej grava garantiajo en la manoj de la reakcio, pe.re 
de kiu gi esperas povi saboti la tutan socialan reformon 
internan. Ne havante kapablajn homojn, kiuj povus 
anstataui la funkciulojn en la oficejo, Blum ne riskis 
forigi tiujn reakciulojn des pli, far ankaií ínter la radika-
luloj trovigas multaj elementoj opoziciantaj al tia sango. 
Tiel la registaro de la popolfronto estas plene liverata 
al ília agado. 

Konsiderante plue, ke ne alía spirito re.gas en la 
oficejoj de Britio k en tiui de aliaj landoj t. n. demokra• 
traj, oni facile trovas la eksplikon por ilia sinteno rilate 
al Hispanio. Tiu éi sinteno estas miopa, certe, sed la 
reakcia klaso, kiu sin trovas antaií Ja alternativo elekti 
la fasismon aií la socialan revolución, preferas ligi sin 
al la unua, kiu almenaií ne tusas •príncipe» la kapita· 
listan ekspluatadon. 

Tío ei estas evidenta, antaü cio, en la sinteno de 
Britio. Oni ne povas sufiee insisti pri la dangero de la 
brita politiko, kiu konsistas en la taktiko dividi Europon 
en du kampojn k ekvilibrigi ilidjn fortojn, tiel ke, okaze 
de armita konflikto, Britio povu pere de sia poteflco doni 
la superpezon al tiu au al alía grupo, konforme al la 
propra intereso. Britio, helpante al Mussolini starigi 
sian fasistan staton, atingis tiel: 1) koutraupezon al la 
forte kreskinta potenco de Francia, k 2) forigon de la 
dangero, ke en Italio instaligu socialista regimo kuD 
fatalaj reflektoj en Francio. 

Sed Britio helpis ankaü al la germana fasismo, 
kontraktante kun gi konvencion pri militsiparo k rifu• 
zante intervenon okaze de la kontraktorompo de Hitl_er, 
Tiu e¡ agado de Britio estis la respondo al Francio, )des 
tiama ministro por eksterlandaj aferoj,Louis Bartbotl, 
havis la aiídacon organizi la pacen per sistema kreado 
de aliancoj sen, ja ec kontraiíl, la britoj k metis la full' 
damenton por la sovet-franca alianco. 

Tiu e¡ politiko de Britio kondukis ciam, k kondukª~ 
hodiau same, al neevitebla •generala• milito, car Ai 
implicas la tendencon de seninterrompa armado. Pri tiO, 
oni kons~~igas iom post iom ankaú en Britio k vidant~ 
ke la pohtiko de la europa ekvilibro ne plu estas ti 

Kruela malamiko de la popola klaso studas, sur karno de Hispanio, 1 

La dem.okra ta opinio de la tu ta mondo de 
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A EÚROPA CIVILIZO 
ntiAoS en Hisp11nio, estas 111 b111elo por la Libero, 111 Demo• 

Je prae 51113 ¡11 efero de ni fiuj, kiun defend11s l11 hero11J b11tallmloi 
paC0•.;a et11ko de r intern11ci11 fllsismo. , 

Jt ;~Fndikaflf J"ternacio k de la Socialista lnternacio.) 

fika k sekura , Britio komencas plenumi vastan planon 
' r la rearmado . Antaií ol tiu ci plano ne estas efektivi-
~8 Britio volas eviti militan •je eiuj kostoj • . 
gi 'La embaraso de Britio donas favoregajn sancojn al 
la tasistaj s tatoj por havigi al si, rabistmaniere, strate-
gíain avantago jn. !talio hodiaií komandas, de sur Etio-
pio, la markolo~ de _la R?ga ~~ro, gi insta~ig~~ sur la 
Balearaj Insu loJ k, krn setas k1a¡n avantago¡n g1 povas 
ankoraií tiri el intima kunlaboro kun la hispanaj fasistoj, 
okaze de definitiva venko. Germanio siavice havas aspi-
rojn al la Kanariaj Insuloj, al la subteraj rieajoj de la 
hispana tero k provas konkeri firman pozicton en la stra-
1egiaj punktoj de la portugala marbordo . Ambau statoj 
povas procedí des pli audace ju pli klare evidentigas la 
aktuala embaraso de Britio. 

En cí tiu donita situado, la laboristaj organizoj 
devas klare vidi: ke, escepte Sovetio k kelkaj aliaj mal-
grandaj potencoj, kiel Svedio, Norvegio k precipe é:e• 
koslovakío , la gravaj potencoj ludas imperíístan ludon. 
Oni ne povas esperi, ke Britío siavice entreprenu larg-
frontan agadon por la kolektiva pacsekuro, kiun gi ec 
sabotas, kiel pruvas la Historio . La inicíativon devas 
ekpreni Francio k Sovetio, al kiuj rapide k decide aligus 
granda nombro da etaj statoj, vivantaj en angora antaií 
la impetega ekspansiemo de Germanio k Italio. 

Francia vivas hodiaií, malfelice, en plena dependo 
de la Brita polítiko. La kauzon de tio mi montris, indi-
kante la reakcian neston en la Oficejo por Eksterlandaj 
Aferoj. Alía motivo estas la timo resti sola, okaze de 
annita konflikto. Sed se oni scias, sub kiaj c1rkonstancoj 
naskigis tiu fama deklaro de Britio, ke okaze de milito 
tventuale eksplodanta pro la hispana afero, Britio ne 
povus helpi al Francio, tiam oni prave povas konkludi, 
kt efektive Britio ne havas alían vojon ol helpalkuri al 
~rancto. Tío signifas do, ke Francío povas, kvankam 
~ngarde, fari politikon multe pli energian k memstaran, 
cia111 argumentante, ke gia politiko celas nenion alían 
GI Ja kolektiva ~ekuro por paco. 
1 0 ni ne devas forgesi; ke en Anglio mem, tia politiko 
~~vus multajn helpantojn, kiuj siavice do, devus fari for-
ti premon sur la agadon de la registaro. La konserva-
;a registaro angla dankis sían elektovenkon nur al la 
Grºtll~so subteni la Ligon de Nacioj k kunlabori al la 
Prgantzo de la paco. La fakto, ke gi pekas kontraií sía 
rioº:eso, ne estas rifuto, sed rtur kondamno de la res-

n eca¡ elementoj, kiuJ devus priatentl la ~olitikon de 

la registaro k krii alarmon, kiam gi flanke~j~tis la elek-
tan maskon por kontinui la imperiis~an _poht~kon . 
evidente, ke la laboristaj organizoj, s1?d1~ataJ poh_ttkaJ, 
rpembroj de la Internacioj sin deklanntaJ sohdaraJ kun 
la hispana; kamaradoj, ne jam movigis la amasoj~ kon -
trau la registaro, kvankam ties politiko ~stas dtktata 
ekskluzive de imperiistaj interesoj. _ ~ 

La centra problema estas Francio, regata hod1au de 
popolfronta registaro, sed ankoraií forte influata d~ la 
r,akcio . En panika timo k kun prava abomeno antau la 
milito la franca etburgaro k granda parto de socialistoj 
sin li~as absolute al la politíko de la regista r o k insista_s 
pri la «ne-interveno • , kvankam per tío , la dan gero pb-
grandigas pro la farita invito al la fasistoj fanfarone 
profiti alíes pacemon k pligrandigi siajn aspirojn. La 
reprezentantoj de la etburg aro k kampar anaro, tute 
blindigintaj antaü la vera situado, ne rifuza s partopl'eni 
en la «ideología krozado • , neniel vídante, ke tiu ci •kro-
zado kontrau la komunisrno ~, inventita de Hitl er, havas 
tre realajn, materiajn objektojn . l1i do, nevo le subtenas la 
ruzan taktikon de Hitler, preparante tiel la necesan spiri-
tÓstaton d~ indiferento rilate al la vere aganta forto 
-la fasismo - kiu pusas la mondan al la plej sanga 
milito, kiun iam ajn konis la Historio . 

Se la laborístaj elementoj de la popolfronto ne votas 
resti eterne la objtkto de reakcia internada politiko, kiu 
ciam direktas la landojn al armitaj konfliktoj; se ili volas, 
ke la paco estu «organízata» k defendata per institucioj 
ne influitaj de imperiismaj interesoj, se ili a spiras konfe-
deracion de la nacioj, servanta al la definiti va malhe!po 
de milítoj, tiam ili devas fínfine k per tuta energio inter-
veni, ne nur en la interna politiko de la res pektivdj lan-
doj, sed ili devas sekvi al «propra » internada politiko, 
kiu jaro estas antauskizita perla Ligo de Nacioj k per la 
ideo prí la kolektiva sekurigo, garantianta la pacon. 

Tia politiko estas ebla dank' al la impetega impe-
riismo de la fasistoj, kiuj endangerigas la ekziston de 
tutaj nacioj, kiujn oni do facile pavas gajni por decida 
paca politiko. Ói endangerigas la ekziston de la tuta 
laborista movado, k sekve la tuta laborista klaso havas 
gravan interesan je tia politiko . Jam anticipe oni povas 
konsideri .sovetíon kiel absolutan adepton de tía a rango, 
car Sovetto, ne nur ne havas imperiismajn celojn, sed 
pli vere specialan interesan je daüra paco. 

La politiko de kolektíva sekuro, la organi zo de la 
pac~ per universala alianco kontraií ciu atakanto, inpli -
kas Jam la batalon kontrau la f~$ismo 1 implikas ¡am tamo -
r~lan k •materian i subte11011 ~! la hispana. leglttma Re-
gistaro. _L~ l~bori_staro, ne aplikante sían tutan forton 
por pus1 s1a¡n gv1d~ntof n sur la vojon de la organizado 
de la paco, fosas s1an propran tombon. Tia! •estas 1 
afero. de ni ciuJ, ~iun defendas la heroaj batalantoj d: 
Madr1do• k al m restas la tasko subt eni ilin pll ef'k 1 
~ur per esprimoj de síndona solidaro . 1 e 0 

Joseph GERMAIN 

n de abomena scienco por definitiva atako en universala amplekso 

etrui rapide, sen stulta hezito, la niinaconl 
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• En sektoro de Avila, Talavera, 
Toledo k Madrid, kíes areo estas prok-
simume 10.000 km.kv. situas urboj k 
vilagoj kie ne restis ec unu enloganto. 
I1i forkuris pro teroro car Franco ko-
lerigita pro la fiasko de sía atako al 
Madrid ordonis kruelan detruigon. En 
vilagoj, apudaj al vojoj, la lukto estis 
pli grava; la enlogantoj, frenezigintaj, 
forkuris al lojala zono. 

Post la fasísta masakro, en vilago j 
Maqueda, Val de Sto . Domingo k aliaj 
ne restis ec unu familio; en aliaj, kiel 
Ola11a, Torrijos, Móstoles, k. c. nur 
restis 15 aií 20 familioj malgraií tio 
ke ili enhavis antaúe pli ol 2000 enlo-
gantojn. Gravega mizero regas tie; 
malaperis b:-utaro, arbaro, la kampoj 
restas senlaboraj ... 
• Laií brita gazeto •Daily Herald,. 
en La Linea (apud Gibraltar), kies 
enlogantoj nombris 80.000, nun restas 
nur 15.000. Ciutage estas pafmorti-
gataj cirkaií 15 personoj pro la pasiva 
rezistemo al fasistaj ordonoj. En Gi-
braltar la frumatenemaj angloj ciu-
tage aiídas la pafbruon de ekzeku-
tadoj. Oni ekzekutis 17-jaran junuli-
non kiu estis graveda; si estis akuzata 
enigi maldekstran jurnalon en la 
urbon, k siaj lastaj vortoj estis: - -Mi 
ne sdas kial oni mortigas mini• ... 
• Óis nun 1~ italoj, kíuj batalis en 
la fasista armeo estis vestitaj per bis-
panaj uniformoj, sed antaií. tri semaj-
noj aperis en Madrida fronto kelkaj 
míloj da italoj veslitaj per nigra ce-
mizo k ponardo. Kelkaj el i1i estas 
kaptitaj en Boadilla. 
• Apud vilago Boadilla okazis ba-
talo longedaiíra. Niaj trupoj kontraií-
atakis tiel energie ke í1i repusis la 
malamíkon k prenis al gi ses tankojn. 
Ilí estis tuj utíligataj kontrau siaj 
antaiíaj mastroj. 
• Kiel ciuj aliaj hospitaloj, la Rug-
kruca hospitalo de Bujalance estis 
dum nokto bombardata de fasi~taj 
aeroplanoj, kiuj mortigis la vundítojn 
tíe instalítajn. 

Ciutage la fasistoj senrezerve pru-
vas sían sovagecon. 
• Germana milítsípo •Deutscbland• 
apud portugala marbordo baltigís 
komeJ'can anglan sípon •Cíty of Ox-
ford,. k faris al gi provokemajn de-
mandojn pri varoj, vojago, ktp. 

Jen nova pruvo pri tio ke germana 
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eskadro estas je la servo de hispana¡ 
fasistoj, 
• Laií angla gazeto •Daíly Tele-
graph• generalo Franco petis al Hitler 
60.000 soldatojn, kiujn 1i urge bezo-
nas por gajni la militon . 

Germana regístaro sendas kons-
tante trupojn. Ofídroj k soldatoj apar-
tenantaj al 6ª Regimento de Tankoj de 
Neurippin jam eliris al Hispanio. 

La germanaj aviadistoj estas pe-
tataj sendi sían korespondajon al 
Berlina posta oficejo W-10 k la sol-
datoj de tankoj k artilerio al C-2 k 22. 
Kelkaj patroj de soldatoj estas jam 
informitaj ke iliaj filoj estas grave 
vunditaj dum manovroj. 
• En provinco Badajoz, kies cefurbo 
estas regata de 1' fasistoj, rezistas 
ankoraií kelkaj grupo¡ da laboristoj k 
dogangvardistoj, kiuj ·estas rífugitaj 
en montaro nomata Monsalud, cent 
kílometrojn malproksime de níaj lí-

LUKTO DUM KRUDA VINTRO 
En mezo de neRo, kun rrosra vento sed kun 
varma kurago, la popolaj milrallstoj zorgas 

k dejoras atente ... 
"'L//,,,;;,_.;;,:,,7~,,, .uc.,r-,-,,1, I l~ ' l , I I l l'J"'7 V,,,r~, ,A 

nioj. La fasistoj intencis kelkafoje 
venki ilin, sed ne sukcesis. 

lli logas en kabanoj k sin nutras 
per la brutaro kiun íli forprenas al fa~ 
sistoj. Dum la noktoj ilí ebligas la viri-
nojn k ínfanojn veni en niajn vicojn. 
• Laü Londonaj gazetoj, ses milit-
sipoj de la japana eskadro vojagas al 
Mediteranea maro. 

Pl.)sf la subskribo de japan-ger-
mana traktato, sendube i1i venas helpi 
la germanojn en laboro de •ne in-
terveno•. 
• Sensacía incidento okazis en ítala 
urbo Milano, kie kvín cent soldatoj 
devis elirí en vojago, laiídire al Abi-
senio. Sed i1i kredis, tute prave, ke 
onj transportas ilin en alían dírekton 
k en stacidomo iH hore tkkriis: Al 

Hispanio nel al Híspanio nel... k n, 
eliris . Policistoj k fasíslaj milícano¡ 
arestis muJtajn. 
• En parolado dissendata per radi~ 
al la tuta mondo, la Papo parolis PTi 
nuna monda situacio k kulpis la ger-
man¡m paganismon pri malpacigo d, 
la mondo. El Jiaj vortoj oni ja kon-
jektas ke baskaj katolíkoj pravas hel-
pante legitiman bis¡.,anau registaron. 
• La 27. Decembro la haveno Tarra-
gona estis torpedata de submareoo, 
La torpedoj celis al hispana sipo sed 
ne trafis gin, íli alvenís en la sablon, 
apud la haveno, k ne eksplodis. La 
torpedoj estas 6 ½ metroj longaj, el 
ítala deveno k estas markitaj jene; 
unu, n.º 15290, A. V. l. T. 31, k la alía, 
n .º 15291 A. O. Regulalof'e . Jen alía 
pruvo pri la ítala une interveno•. 
• Du toreadoroj, fame konataj, mor-
tis sur batalkampo. • •Algabeño• k 
•Torón•. 

La unua estis fasisto, kiu de la 
unuaj tagoj sin dedicis al murdado de 
laboristoj, 1iaj eksfratoj; la dua, Torón, 
ciam batalis apud siaj popolaj fratoj 
en defendo de demokratio kontraü. 
internacia fasismo. Li partoprenis la 
plej heroajn faktojn de la milito. 
• Apud rivero Manzanares en Ma-
drido, cio estas detruita. La maJricaj 
dometoj de laboristoj malaperis; la 
nova¡ lernejdomoj, konstruilaj antaií 
kvar jaroj, estas ege difektitaj. La 
tombejoj San Sebastian k San Isidro 
estas tute detruitaj; el la maiízoleo de 
iama diktatoro Primo de Rivera jam 
ne plu restas ec stono. La kadavroj 
estas forjetitaj de ]a eksplodoj en la 
surfacon, el kie i1i pavas konstati la 
detruigan laboren de siaj amikoj. 
• Lau jus ricevitaj sciigoj, en La 
Coruña estas murditaj pli al 2.500 
laboristoj Lastafempe, por ~pari mu· 
nicion, oni inventis frenezan metodon: 
oni enmetis en malnovan sipon 500 
laboristojn el La Coruña k el Fel'l'ol. 
Tiun sipon detruis meze de maro la 
militsipo cC•2• konstruita por defendí 
la patrien, ne por gin detrui. 
• Jam aperis nova traktato de An· 
glio k ltalio kiu estas titolita •Gentle· 
roen agreement•. 

Ói temas pri konservo de •statu 
quo• en Mediteranea maro; la saman 
tagon alvenis 6.000 italaj •volontuloj• 
en havenon Cádiz. Neniam oní vidfS 
tiel rapidan k perfektan pltnumon de 
traktato. Jen nova sukceso d.e fa!istl 
sistemo. 
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sAGETOJ SEN MALICO 
1 Ekde kiam la fasistaj registaroj ítala k germana agnoskis la bandes1raron 
de Burgos. sprucis dubo en nla cerbo. Jen es1as: kiam 111 geMJana k la irala 
opoloi agnoskos siajn registarojn? 

Sinsekvas la kunsidoi de la l<omilato pri ne-interveno dum l11 cvolonluloj> 
de la rasisraj nacioj amase elsipigas, kun taüga armilaro grandskale sendila, en 
la t,ispanai havenoj estrataj de la ribeluloj . 

Cu sekrelo? La rama komitato decidis ne inlerveni en la interveno. 
t Se en Hispanio estus rlbelintaj la maldekstruloj k la laboristoj, konrrau 
reakcia registaro, ne eslus okazintaj deklaroj prl neütraleco, komilalo pri ne-
inrer\leno k cio alia. La t. n. demokralaj Potencoj estus tui interkonsentíntaj pri la 
nekon1es1ebl11 rajto de 111 legitima registaro aéeti, kle ajn, 111 necesajn militiloln 
por sufoki la <rugan> ribelon. Tiuokaze, l11 proletaro rutmonda akceptus tiun 
principon, ec simpatiante al la ribelintoj. · 

Sed la vero estas. ke ribelis la k11pit111íst11j tavoloj, la ekleziaj altranguloj, 
la armeestroi k la nobelaro kontraü Jaiílega registaro etburga, sublenata de la 
proleroj. La dekadence demokrataj staloj senescepte malapogas nin, dum la 
internacia fasismo elversas siaprofite korpusojn post korpusoj en nlan landon. 
Sed la tulmonda 9roletaro rezignacie akce,ptas éi liujn cirkonstancojn. 

En Hispanio estas proverbo, kiu tekstas jene: «Kiam vi vidos, ke oni razas 
¡ al via najbaro la barbon, sapumigu tui la vian>. 

• Se ni ne dankus plenkore la helpon, kiun havigas al ni la internacia solidaro 
anlifasisla, ni ne estus sentemaj homoj. Ne nur la materia, sed ec la morala sub-
reno kortusas nin k meritas dankon. 

Unue, nulrajon k vestojn; poste , kuracilojn. nun ambulancojn sendas fr111e 
al ni 111 eksterlanda simpatianaro. Ni ja ec petegas tiajn helprimedojn. Sed ... 

Cu ni ricevos finfine cerkojn k entombigistojn? 
Eble la proletaro internacia, anslatau eluzi sian forton por inllui sur la 

konduton de siaj registaroj, atendas funebre dediéi al nia popolo, kun alta 
honoro, klaskonscian epirafon kolektivanl 
• lu brita amiko skribas 111 ni, ke li simpatias al nia ofero, sed ne povas sub-
1eni nin, é11r li estas Qisoste cpacifisto, k sekve ne aprobas, keju aja idealo estu 
perforte trodat11. Kvauiü ni esrus la ribelintoj! 

La realaj faktoj povus iam krudedisrevigi tiun k 111iajn pacemulojn. lli fa ne 
pretendos, ke ni agu tlel kristane, ke ni prezentu unu vangon, kiam oni jus 
jetas frapon sur la alian. 
• Cu eta forgeso? Ni memorigas niojn francajn kamaradojn pri verko de iu 
Adolfo Hitler, kies tilolo estas cMein Kampf>. Ni opinias, ke Ris nun nia ckama-

. r11do> sinjoro Blum, ne havis tempon legi Rin. La enhavo estaa sensacie akluala 
1 en Hispanio k g¡ povas esti ankaü ria, baldau en Francio. 

1 

LA JUNULAR0 EN LA UNUA VICO pro sía beroa konduto, Ji estis no-
mata leutenanto. 

En Toledo, enmeze de terura pa-
fado, li kuragis preni sur sin malju-~lei jnna ka~ilaoo en la mondo 

f<'elikso Carrero; li naskigis en nulinon, kusanta pro krurvundo sur-
Aranjuez, dum Februaro 1919. Li strate, k savís sin. La komandanto lin 
kr~skis en mizero k laboro. Ankorai:í gratulis, sed li modeste rifuzis, argu-

la infanago, li jam farigis maso- mentan te, ke li simple plenumis devon . 
nisto kiam estís 14-jara. Simpatian- Ce la Madrida batalfronto, 200 

al la Socialista Junularo, li alígis milicanoj posedis aron da somerdo-
gin. Ankau Ji mernbrigis en la U.G.T. metoj en la fajrolinio. Subite, la 

7 

grandnombra malamikaro, antai:í la 
decida persisto de Carrero k de líaj 
kunuloj, forkuris dum la maiíroj falis, 
trafite de la kugloj de l' popolar-
meanoj. 

Car la pozicio estis tre grava, de-
nove la komandestraro gratulis lin k 
ci-foje, Ji atíngis la titolon de kapitano. 
Li estas nun deksep-jaraga. «Kial vi 
enigis la milicojn?• - demandis lin 
jurnalisto. «Car estis mía nepra devo,. 
- li mallonge respondis. Kaj poste li 
aldonis: -Car nía junularo volas viví 
líber .e, tial ni <levas por ciam forigi la 
fasist-murdistojn. En tiu ci milito estas 
en disputo la rajto de la popolo vivi 
pli feliean vivon. Ni venkosl•. 

Antai:í kelkaj tagoj, roto de la re- · 
gimento ~Kamparana Junularo• farfs 
kunsidon. La politik .a komisaro scii-
gis: «Oni bezonas sepdek bomojn el 
vía taemento por la stormbataliono 
de kornandanto Toral. Vian roton 
komandos kapitano Carrero. Cu vi 
konsentas?». 

Aklame ciuj jesis. Kaj nun Felikso 
Carrero, •la plej juna kapitano en · la 
mondo» komandas trupon de storm-
bataliono de la Popola Armeo, kon-
sistigata de junuloj, kiuj konscias pri 
la signifo k celo de nía batalo. 

Dum tri jaroj de síndikata vivo, li malamikoj ekatakis k la kunbatalantoj 
larigis konsc ia revoluciulo. Tuj post de Felíkso forlasís la postenon. «Kial 
~ksplodo de la fas ista ribelo, 1i alkuris vi kuras?• - li kriis. •Ni tuj rekaptu la 
ª Popolajn mílicojn de Aranjuez. Li dometojn!» lai:íte li diris al la fugintoj. 
tna •· . d t . rsis al la fronte. Tra la montarpin- Nur dudek kamara oj postsekvis !in, PRUV0 PRl BA.RBAREC0 
~l !i bataladis en Julio k Augusto. sed suficis. Per manbomboj k fusil- La valora Nacía Biblioteko en Madrido bru-
~ ktis lin kaporalon. Pli poste, pafoj, ili rekonkeris la domojn. Pli las pro la fasistaj bomboj intence jeti1ai tien. 

A'óSKUL TU RADIODISSENDOJN DB VALBNCIO PRI HISPANA SITUACIO BN BSPBRANTO 1 
Siacio de Komunista Partio-ondlong~ 41,87 metroi- O Slacio de C.N.T.-~. A. 1.-,ondlongo 42,40 metroj-

rnarde k vendrede je la, 17' horo (hispana tempo) lunde k vendrede 1e 111 19 horo (hispana tempo) 
La socialista Stacio provlzore ne funkcias 
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KIEL LA RANOJI 
Sajne estas persono¡, kiuj an kora ií ne komprenis la veran sencon de re-

volucio k pro tic ili ne kapablas opinii pri gi. Esta s aluditaj tiuj, kiuj priju-
gas maltrate la hispanan situacion. r 

La hispanaj popolanoj ne vane atendis longan tempon por konk eri dig-
~an politikan sistemon . Sed tiu asp iro ne esti s simple partía , gi estis vere 
1deala, gi devenas el profunda skuo de malsupruloj k subpremitoj . La menso-
gantaj dibocaj bigotuloj, la perfidaj politikistoj, la malsat ataj kapit alistoj, la 
fieraj altranguloj aií stultaj nobeloj agis pli favore por la revolucio ol la no-
blaj predikoj k tre sagaj konsiloj de mod ernaj verkistoj k fervoraj progr ese-
muloj. La pluvego kovras per nenorm ala sup erfluo de akvo la landon, kaií-
zante inunden, k la inundo detruas eion, gi detruas ankaií purige la putrajn 
marcoj n . Nur tío okazis en nía lande, tamen ekzistas kelkaj falsaj patriotoj, 
kiuj, kie l la ranoj, preteras putrigi en la senpura mareo de mizero k nesciado, 
kasitaj sub densa slimo, ol rigar di la helan lumen de la suno . 

~YLVl.,B,; ' ':!J'ff.'.,,J ff l.li7 1 A " z:..,; y,NA 7~ W /18' ¿ -,PL, ~.QIR ,,,.VI A'.r# l/r~ V#l.#,,1.dl//l"A'l'A'.IAYA'I// I IIA'IILA' l .#l l l ~//A 

NIA MUNICIO 
Val enci11 e:speranti staro 12lí ptoj. 
V. P.- Callo sa Ens11rriá ó > 
O. J.-Trelleborg. ó svkr. 
K. N.-Tr elleborg. ó . 
P. B.-Lisbo11 . !i ploj. 
J. G.-Ar b11j. 5 r ub . 
X. X. - O ri huela ó ptoj . 
Kd oj . el Fabregues 20 rrr . 
Kdoj . el Lev11ll oi s . 4.0 > 
8 ernard . - Bo nsbecqne . 22 > 
F. E. T .- P11ris 8 > 
C11min. -Me ndon . 10 > 
J. P.- Rennes 25 > 
L . V . Haarl em . 160 > 
J. S.-P 11ris . 20 • 
Haga gek- d11ro (dua sendo) 4ó guld . 
M. R.- Ch arbonnieres . 20 > 
L . V .-S. Sebasti en . 80 rrr. 
P. P. P.- London . ó0 
R. 0 .-S. Leonard óO > 
A. l?.-Gl asgo w 2 sil. 
A. D.- Bo nsecours 10 · rrr. 
P. V. E. - Rotterda m. 150 • 
F. L. e.-Hilve rsum. 29 
O. H. -S. Den is 10 • 
S . D. H.- Ams1erd 11m 10 • 
A. R.-Zei sl. 30 , 
B. T.-Edi nburg h . 2'11 sil. 
J. S.-011teshe11d . 11 'I :, 

C. F. M.- S. Alban s . 62 ffr. 
D. M .- Char leroi . óO • 
W. H. V. D.- Hilversum 1 guld. 
A. N.-Alic 1111te ,:, ploJ. 
P. C. -S11m pedor . 2•r,o > 
M. B.- Sampedor . 2•r,o > 

AL NIAJ AMIKOJ fN HAOO 
Ni aclig as, ke dum venonta Februaro 111 
ricevos, de nía liea peranto, circuleron eur 
kiu estaa eiuf peralaJ akrlbl alan nom•>n, 
11dreaon k 111 aumon, klun 111 dezirae donacl 

kiel kontrlbuon por nl11 gazelo 
LA ADMINISTRAC IO 

VIA DEVO 
ZORGI delikate havigi nian bultenon 

al viaj amikoj en fasistaj landoj . 
TRADUKI nacilingve la materialon k 

represi gi gin en viaurba gazetaro. . 
SENDI nepre tuj al ni unu ekzemple-

ron, almenaií, de la koncerna 
jurnalo. 

STUDI dtente níajn artikolojn k dis-
vastigi e i e o k ciel la ve ron prí 
Hispanio. 

SKRIBI a 1 1 a redakcio leteron aií 
postkarton pri mankoj, sugestoj aií 
planoj rilate nian aferon. 

Ci tiu numero aper11s denove kun du pli11J 
p11~oj. Fidel11j al nin promeso plibonigi la 
gazelon l11ü kresko de la pr11ktika helpo, ni 
Aolas scilgi ni11Jn amikojn, ke ni zorgos j11m 
kons1an1e aperigi 111 gaze1on samamplekse 
en 111 duo numero de ciu monato . se specia-
l11j cirkonstancoj k mal11bundo de papero ne 
estas baro por nla deziro . 
- l'Ji ld!l- 1 J l MI l!H f 1 a ,d"JIIMí~tllílC MI M • .,._. 

Lasthora Impreso 
En la sojlo de Madrido detruigas 

la ungoj k dentoj de la malamiko, 
malgraií la fakto, ke la fasistaj vicoj 
ricevis kreskon per germanaj soldatoj. 

Pirataj sipoj kanonpafas apudrna-
rajn urbojn, sen alía intenco krom 
semi teruron ínter la civila logantaro. 
Valencia jus ricevis la fajran bapton 
en sía haveno, kie fasista sipo, en 
mallumo de nokto, jetis kelkajn obu-
sojn kontraií militista hospítalo k pri-
vataj domoj ki!iízante la morton al 
dek personoj. Ce la duonjaro de nía 
lukto hardigas la kurago k aperas la 
necesa disciplino pQr lerni tranei la 
kapon de tutmonda fa§ismo. 

AVIZO 
. Ni. info.'!Das tiujn1 . kiuj de~andas al ni kiamaniere i1l povos veturi al 

H1spa n10 m1lttcele, ke 1h povas sm turni al · 
K-DO. O. KUPPERMAN 

Generalltat de Catalunya 
COMISSARIAT DE PROPAQANDA 

A viapda 14 d' A brll, 462, bl1, pral. BAR.CB.LDMÁ 
Tiu kamarado, kiu organizas EsperaoUstan 

ta dezíroJ de ne-esperantis toj kun simtla celo. 

POPOLFRONTA LETERUJO 
A. M. (F . E . T.)-.P11r fs.-Ni bone nota 

111 enhavon de vio_ interesa letero. K-doll 
Mang 11d11, ma ls~na 1am. de antail la milito· 
hav11s nun prov1zoran r1pozon en nia urbo: 

Bat 11lfronto de Alcubierre (Huesca).- Ni 
petas scii gojn pri bata lanlo K-do. Jozeto 
Pané, 2-11. kolono P. O. U. M. i!ar franco 
k11mar11do pridem11nd11s lin . 

O. J. - Jtsnkoping . - Ni ricevls 10 rea-
pondk. Salud/ 

R. H. - Lille.-Ni dankas vian leteron k 
111 don11con. 

Ar11gon11 Batalfronto. - Al k-do . Navarro 
ni sendas ni11n dankon pro li11 kor11 letero. 

O. K.-Tabor. Viaj reapondk. bone alvenis. 
E. L. O.-London. - Vi11j b silingo¡ Dn6ne 

rrafls nin. 
Van W.-Amsterd11m . -K·doj. P. B. k 

T . M. bonfarl11s. K-doj . H. k K. P. batalaa 
en fronto. 

O. J.-Trelleborg. - Dankon al vi k al 
k-do. Nilsson pro vio monsendo . Ni pria-
tud11s la 11feron fiksi abonprezon. lntertempe 
ni kore akceptas subrenon i!ies, sed tutsame 
ni sendas la gazeton tute senp11ge 111 liuJ 
kiuj ne povas helpi el! per monero (aenJa: 
boruloj, k. t. p.) 

O. P. de B.-Enschede.-Oust111empe ni 
r icevis la respondkuponojn. kiujn vi 11ludas 
per letero 22. 12.36 . 

O. 1.- Cop.-Religio estas respektata en 
nia l11ndo, sed ne la klerikalismo, kiu ko-
mercas per Ai. La loQ11ntaro fervore subte-
nas k fortanime partoprenas 111 batalon kon-
tr11ü 111 fa.sismo. Aliajn demandojn ni ne 
POVIIS respondi. 

N. J.- Jtsnktsping. - Ni enke111s pri P. S. k 
eventuale ni scii gos vio . Pri R. L. ne eblas 
ear Z11ragoz11 estas esrrara de la ribeluloj. 

Nekon11111 S11mide11no Uson11.-W11sbinr• 
ton. - Ni bedaúr11s ne povi sendi rekte al 
vi ni11n d11nkeaprimon PTO vla anonlmt 
mondonaco. 

W. T .-SI. Heleas, Lancs.-Pri via pro,, 
pono, turnu vio al k-do. O. Kuperman 
pri kies 11dreso k celoj vi povas legi en 
apud11 s11mpaAa 11vizo. 

L11b. Esp. Asocio Nordamerika. - New 
York. - Ni petas kelkajn eldonistojn, sendl 
111 vi ofertojn pri lernolibroj. 

A. E.-Archangelsk. - Vian sinceran var-
m11n s11lulleteron ni d11nkas k profttoa Al•• 
E~~e!ilan leteron de knabino ni penos pU• 
bltk1g1 en gazeto «Pasionari a> k se ni euk• 
cesas ni send os al vi ekzemple ron. 

T. S. - O rAonikidz e. - Pardonu, ke ni 
forgesl s si111empe mencli la rlcevon de vl•I 
telegram ol, tre s11tataj de ni eiuJ. 

W. P. San Antonio, Texaa.-Via aen-
dajo («poco dinero >) ne trafls nin . Klel le 
ki11m vi Qln sendis k al klu? 

J. D. - Ptui . Via letero alvenl k al 11• 
adreso (Eaperanto - Grupo) ni ndaa 11 
1raze1on ekde 11am. 

K. V. - V 11lence d' A¡ren.- NI antatld(lnba 
vi an afabl an pro pon on. klun I ne acru 'e 
lu akcep1os. Ankatt ni notas l{l '1,Q!I\QD "' 
adreson de la pcraonoJ povantaJ lnl 
pri la alero. 

H. 5. - Lcvalloja. - K..cloJ. 6arr14f 
tero bonfarraa k aalutoa vJn, l~e ,;.:;~¡;¡ 
Oarcer6n. nenlon ni acfea. 

J. J.- Mora Norct.- Vfenl 
kun cga lnlcr~o , aprobO: k 

5, 5.- 0om". - NI Jarn ld.RJN.qu ; 
lo1l villlJ peto¡. 

f. J.- AllebeJ.-Balle m 
vla 111 JtaCado de la 11.11. 
bonora. rtcwta. 

D &onaccoura.-Bbl 1 
~o eap ocu, aarvol c,r 

J @J 
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¡f/fORMA BUL'TENO INTERNACIA PR.I 

~1..ooNO DE GRUPO LABORISTA 
f?e:oAKCIO K ADMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA VALfll[IA 
MAR, NUM. 26 tll (Oispaoie) . 

TRA OBJEKTIV A LORNO 
. Kvaz.é:~ pro magn eta akso, cirkau la tragedia aktualeco de la hispana 

situac10, dens1_gis tro konfuza nebulo de falsa informado au erara kompreno 
antau la vera rnterna stato de la lando, en !ojala teritorio dum vigla tajdo de 
specialaj zorgoj flusas k malflusas. ' 

. La :eakcia trusto universala de bankieroj k magnatoj, per la klario-
noi de s1a fr1pona gazetaro k per la buso dungita de siaj politikistoj', svingis 
alarme k cinike la timigilon pri ruga revolucio eksplodanta abrupte en Hispa-
nio por renversi la ordon, kulturon k civilizon de Europa. Se ne la klaskons-
cia proletaro, kiu certe ne timas perdí tion, kion gi ne posedas; almenaií 
granda parto el la generala meza opinio internada, pli aií malpli liberala, pli 
aü malpli demokratema, sed ne ciam inklina al sangoj k riskoj subitaj, falis 
naive en la reton k gi, sen atento al medito nek al gusta takso pri la kaiízoj k 
efikoj de tiu grava okazintajo, sercis rifugon, por sía relativa ekonomia 
trankvileco, en la glavo militista kontrau la popola pugno, kiu levigis, kiel 
natura martelo, por defendí precize la regulajn k normalajn fundamentojn de 
la stata ekvilibro. Por detrui la trivialan kurtenon el mensogoj, urgas do 
gajni, per vero, la fidon de liu ampleksa hezitema klaso. 

Ribelo de marsaloj tute ne estas klasbatala revolucio. En nia landa 
tiuj mem, kiuj patose parolas pri la ordo, pri obeo, kiam temas pri striko aií 
strata manifestado, rompis la legojn, renversis la !?rdon, detruis la disci-
plinon, malobeis la legitimajn ordonojn en tumulto k haoso ... 

En Hispanio krevis komploto de aristokratoj, ne eksplodis revolucio 
de proletojl nía malfelica, sed digna, popolo ne jetis alumeton en la pulvon. 
Matematika logiko de ciferoj, dum malfacila balotado, donis supermezure al 
popolo la garantion de lega rajto interveni k influadi, kvankam modeste, 
pacience, je marso de testudo! sed ciam obstine antaiíen, en la politika gvi-
dado de gia !ando, kiel jam natura k ec jura sekvo, post intensa interveno en 
la nacía ekonomio, kun svito k peno, peralta laboro en nigra fundo de mino, 
apud tablo de oficejo, ce rimenoj de masino aií per dorso kurbiginta sur la 
bruna tero de fekunda kampo, por dika profito de nur kelkaj posoj. 

Eble, paca gajno de rajto estas revolucio por la privata in_dekso de 
kapitalístoj, kiuj ekribelinte kontraií la oficia_la ord<;> de la ~~spubl!k?,. ordo 
malagrabla por ili, sed tamen ja ordol vund1s la shlon de s1a1 trad1c1a1 nor-
moj. lli mem subfosis la bazon de siaj propraj argumentoj per abrupta atako 
al popolo mikso socia el proletaro, kamparanaro k etburgaro, kiu, antaií la 
kruda cirkonstanco devi defendí per armiloj sían politikan k fizikan ekziston, 
¡>ovís kapti hazarde la okazon sangi tuje almenaií la _strukturon de kelkaj 
stat~j instancoj, jusaj nestoj de konspir?, k ankaií emn _k~:mtr~le ~n mult~j 
labnkoj, magazenoj, k negocoj forlasitaJ, pro fugo de giaJ fas1sta1 mastroJ, 
en lokoj kie la ribelo fiaskis. 
. Pro interveno de 1' fa.sismo internada, la ribelp estas nun grava mi-
hto, seriozaj postuloj staras. La ariergardo devas streci fortoJn. metode; _la 
stato do, kun belpo teknika de sindikatoj, mastrum_as la ekonom1a1n faktorOJJ?,, 
~or milita¡ celoj en la }ojala teritorio. T,u industna aspekto, natura du~ m1-
ht?, kun la gaja 'flirto de partiaj flajiloj, natura omamo de P<?Pºl.a ent~1asmo 

gentila akompano de la nacía trikolora standard~, eovas hver1, ~1 f~ola ob-
ervanto, la supozon, pro §ajno k formo, ke re~oluc~o 1am, ansta!au ~1Hto, _fla-

Rras nun en Hispanio· kruela milito nur, decida nsko ankorau, kt~s ga1no, 
antau dangero de perdo devas esti unika zorgo por s~Aaf ho_moj, ktu) evttos 
unue fali en abisman pdr dektivigí, sen baro en _la voJo, revoJn k asp!rojn.. 

. NE> revoluria komítato sed legitima mmistraro regas en Htspan10, 
gv,dante la lukton kontraii la fa§ismo. · · 
~¡ Sufice jaml ne plu skandalo pri skarlata fantomol En Htspam_o, kun 
1111uo en Europo , ankoraií tiutage vulgare ta suno aperas salute fe onent_o k 

elankolie en okcidento ¡¡ubiras ... dum mortas popolo aidefendo de vivo felita, 

ORIENTO! 
Blovo, el ekstrema oriento, ventolas pe-

lole hodiaií Ira e¡ 1iu diskreta bultena kolono, 
intima angulero aranQifa por Oue b11blli kun 
la esper11ntis10J pri areroJ malpezaJ, en mo-
menra rorgeso kelkíoje, por ripozo de cerbo 
k distro de penso, pri la eera temo k 111 gr11v11 
tasko havigi argumen1ojn, sinsekve k daiire. 
koniraií la fasismo, ria m11l11miko de Ci11 
progreso. 

Anraií kelkaj 1agoj, ni ricevis el Sanhajo 
mem, Qenrilan don11con de granda ruta 
arandardo, el pura elna sllko, kun tre arda 
veiura dedieo. 

Sama sufero povaa esti ligilo, kiel spirit11 
girl11ndo. ínter homoj de malprokslmaj lan-
doj, diversaj raaol k rremd11j lingvoj. Se, ee 
per gesto silen111 k mu111 rigardo, kap11bl11s 
la menso vivigl komprenon, por esprimi 
proteston k sank111n malamon, kontrail des-
poraj ordonanloj de rurmenloj k rorturol 
raflnitaj; kion do ne inspiros la sama b11l-
bu10. en earma resono, je karesa vorto <.le 
nin Esperanto? 

La ein11j kam11r11dol scias, per senkom • 
pata sperlo, l11 dom11Qojn de intervena milito: 
ili kiel ni, hisp11noj, Juktas brave kontr11il 
perfldnj generalof k fetidaj mand11renoj 11k-
cept11ntaj, sen skuo de konscienco, l11 dun-
gon de rremduloj por de1rui urbojn k bueodi 
homoin de sia propra l11ndo. lli ankail. espe-
r11n1is101 kiel ni, eldonas kur11A11n bultenon, 
sub nomo dr11mec11 de «Cinio hurlas , , frato 
Qemel11 de POPOLA FRONTO, por vasta 
intern11ci11 informado prl libero ei1l111, prl 
r11J10 profanita. pri rikano de ridaeo 11nt11i1 
sp11smo de doloro ... 

Dum avara ripozo ill memoras k penaaa 
pri sial hispanaf m11Jproksim11j fratoj. Tra 
volvaJoJ de stofo delik11t11 ni perceptaa la 
parfumon de aubllla tre elegante aolldaro, 
kiu per tuko de almbola trofeo Instigas nin 
fervore pli k pll b11t11l11dl Ala lasta aplro, latt 
tipa orienta f11t11l11 malbto al 111 vivo, 1111 ti• 
fino venko, lllil arogo e~ iom f11nfaron11 ok-
cldenta maniero. 

La bonaj k11-n11r11doJ el Eilropo k Ame-
riko. tiom helpemal 11I nin entreprenol, certe 
pardonos k certe akceptoa lndulge la spe-
cl11l11n menclon de nin emocto aln!lllllll, en 
publlka danko, ol tluj k11r11j aombatolantoJ, 
membroJ de noble tre 11ntikv11 popolo, kiea 
obllkvaj okuletof devar- rlgardl slmll11Jn te-
ruroJn ol ni mem nun konatatoa en nla okcl• 
denta lando de hlapanoj. Permeau do amlkoJ 
legantol el nafbarsj landoJ, laiitigi lo vo~on, 
Qla pleno r11i11dQo, trona monto! k valol, d~ 
ekalremo ol ekstremo de I' mondo en rekta 
dlrekto al oriento, por 11kl11ma krlo en verva 
fervoro: fratoJ el Cinlol popo!' aufcranro 
aaman krudan aorron, ontoilenl vla Dama 
tuko eelas hela emblemo de firma allanco, 
dum mutas lo stormo de 111111 cpopeo tra 
Qordenoj de orantarboJ k ebenaj plantejoJ 
de rizo, 11nk11ti 111 parencaj ol vla peJzaQo tre 
karaklerlzo ... &non, kamaradoJI 

Dankon pro la Dawo, karaJ nial lraloll 
dankon eC pro vla velura aoplro, amara aam-
eorta popolo de la ekatrcma oriento! 
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KOMENTARIOJ 

AL FIA CELO PER FIA TAKTIKO 
Tiaj <t]aií'dindaj" maksimoj estis 

poste plibonigitaj de !talio en Abi-
senío k ciuJ spertoj estas aplikataj en 
nia malfelíca landa. Franco, Mota k 
aliaj generaloj certe. superas Jam la 
gennanajn majstrojn. 

Kiam fasistaj gravuloj, per emfazaj 
vortoj , supozis senduban k facilan 
venkon en politika baloto, senvuale 
klarigis la ellaboritan planon, kiun ili 
realigos tuj post la triumfo, tiom arde 
revita k tiom zorge prepari ta. 

La programo konsistis e! stranga 
rniksajo de fanfarono k minaco, kiu 
provokis en popolaj amasoj gravan 
reakci0n, naskinta fe\iee fortan k soli-
dan popolan fronton, kiu gajnis la 
balotan kun grandega plimulto. 

Sistema murdado al 15.000 hispa-
no¡ estds trafa rimedo por purigi la 
landon; tion m anoncis, kio poste 
estos fa rita, por ke dekstrula registaro 
povu reg í la landon pace k facile, 
kondukante la nacion al nova epoko 
de felico k prospero. 

Sed revoj k promesoj dronis en 
fiasko : paca subpremado ne plu povis 
esti celo k sekve perforta ribelo restis, 
kiel nura solvo, por daiíra subtenado 
de kreitaj intereso¡ k promesita efek-
tivigo de teruraj minacoj . Ekflamis 
la r ibelo de perfidaj militistoj k ko-
mencis la aktu ala lukto kiu erare estas 
noma ta •civila milito•. Neniam gi estis 
tia, car jam de la komenco nía brava 
popolo ne belpis nek obeis la gene-
ralajn ordonojn. Por ke milito estu 
civila nepre necesas ke amasa popal-
parto dividigu je du tendencoj k ci-
okaze, malgraií ciaj klopodoj, fasistaj 
militistoj estís devigataj anstataiii la 
hispanan popolon, kiu neniel helpis 
ilin, per mauraj trupoj k fremdaj 
legíanoj. 

Do nía lukto estas, ekde la unuaj 
tagoj, fasista milito kontraií hispana 
popolo, kíu denove luktas en krue.la 
milito por konse.rvi ne.cesan sende-
pendecon de. la lando. 

Nia kuraga popolo havas jam 
sperton pri tiaspeca lukto¡ unue ni 
defendis dum jarce.ntoj oían rajtan 
sendepende.con kontraií absolutemaj 
regoj¡ due ni batalis same kontraií 
konkerema Napoleono k fine alían 
fojon ni defendas nun oían sende-
pe.ndecon kontrau la internada fasis-
mo minacanta la mondon. 

Pri kompleta k senlima sendepen-
deco, nía popolo fieras¡ malgraií la 
monstra fakto ke kontraií tío ribPligis 
perfidaj generaloj, kontraií tío estas 
varbitaj maiíroj k legianoj k kontraií 
tío amase alvenas italoj k germanoj, 

ni eiujn venkos, kiel ni jam venkis en 
simila j okazoj. 

Fasistoj tute ne povis pace realigi 
siajn antaiíajn minacojn, ili estis kap-
titaj de ega furiozo k, kun helpo de 
milito, malvarma vengase.ato komen-
cis regi sisteman masak ron al popolo. 

Aliflanke, ni ne pavas subtaksi la 
fakton ke hispana¡ generalo j blinde 
obeas germanan skolon pri ciuj as-
pektoj de milito; organizo, taktiko k 
strategio nun uzataj estas laií plej 
pura germana stilo. 

Nova milita scienco aperis en la 
mondo dum eiíropa milito; tiam ger-
man oj uzis specialan procedan, kiun 
ni memorigos. 

Germana Stab o diktis jenajn le-
gojn: «Germana milita aiítoritato ne 
akceptas internaciajn konvenciojn por 
la milita¡ rajtoj •. • Estas necese eviti 
la propagandon, ínter la oficiroj, pri 
homaranaj ideoi•- •Okaze de bom-
bardado, ne estas necesa avizo.,. 

Generala Hindenburg deJ<laris 
tiam laií oficiala gazeto: •La landa 
sufe.ras; urboj malsatas . Tio estas be-
baiírinda, sed bona; oni ne povas fari 
militon kun sentimentalismoj. Ju pli 
kruela estas milito, des pli homama 
gí estas car cio iras pli rapide al la 
fino. El ciuj militoj, la plej homama 
estas tiu, kiu al portas pacon pli frue•. 

Generala Stenger kiu komandis la 
58-an brigadon, diris: 

"Ne plu devas resti kaptitoj. Oni 
mortigos ciujn kaptitojn k ciujn vun-
ditojn. La kaptitojn, e.e grandamase, 
oni fusilmortigos. Malantaií ni de.vas 
resti nenia estulo. • · 

Samkíel la germanoj, i1i anliaii 
komence akuzis la malamikon pri cia¡ 
monstrajoj, kiujn ili mem faris; tiama-
niere la vero estas uzata laií kontraiia 
direkto, sed car temas pri veraj oka-
zintajoj, kreigas konfuziga situacto 
je ilia profíto. 

Tamen tiu hipokrita ludo povas 
iám komenci farigi senefika. 

En rilato al hispana lukto, neniu 
dubas jam pri la vero; estas te.rara la 
situado kreita pro sencesa murdado 
al senkulpuloj, kruela k sencela bom-
bardado al civilaj kvartaloj k tiom 
multenombraj fasistaj masakroj. La 
vero jam invadís la mondon kreante 
ondegon da indigno. 

Por ke ne restu ec malgranda dnbo 
en ies skeptika animo, antaií kelkaj 
tagoj, generala Queipo prononcis per 
radíostacio Seviljo jenajn frazojn: 

•Estas ok miloj da orfoj de fusil-
mortigitaj •ruguloj• en Seviljo k ses 
miloj en Cadiz. 11ia sorto pri pensigas 
min¡ la nova Hispanio de la •naci-
ismo • zorgos pri i1i en aziloj, kie oni 
instruos al ili malami la marksismon. • 

Pro la kvanto da orfoj oni povas 
kalkuli la nombren da ekzekutitoj, k 
tio rilatas nur al du provincoj. 

La vero estas nombro pli granda 
ankoraií, kiun nur oni povos koni 
post la milito, sed tiuj vortoj estas 
kvazaií fajrero de vero, falinta el fa· 
sista buso k kiun ni de.vas taksi laü 
gusta valoro. En jezuita maniero, la 
plej fia taktiko ne estas baro por 
atingo ankaií de tre fia celo. 

J ( 1 A N RODA U ni be.zonas vian subte.non por ke nía honesta alarmo, 
ce la oreloj de la mondo, estu ciufoje pli forta, pli persista ... 

Cio, kion ni rice.vas, estas absolute uzata por la kresko, utilok 
be.lo de POPO LA FRONTO, nía komuna verko Je la servo de la 
vero, en defendo de la libereco, por la ekzisto de la esperantismo. 

Niaj internaciaj adresoj atendas la pafojn de via ·municio. 
lacigu do ankoraiíl estu malavare obstinaj, kiel ni, Qls la venkol 

ÓENl!RALA INTERNACIA ADRESO NBDBRLANDA ADRE!80 
nur por mono 

FARENC GUSTAVE 
lió, Rue du Pare 

ORL8ANS (Lolrel) fRANCIO 

nur por 111oao de bolanclai,oJ 
PETRO van der l>L 

Van 8pel)kalfll,II 
ROtlliro.l 

AM8T8RD Y{ 
REDAKCIA ADRSSO POEl CtQ 

PO PO LA FRO NTO - Mar, 2&, Vel-. 
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~ ALVOKO 
~e 1a 1nternaciaí Bríéadoj al la popolamasoi de la tuta mondo 

La poli!i ka ko mit~to de la !nternaciaf Brigadoj, luktonlaj en 111 teritorio de la res-
biikll t1ispan10 por la libero de. 1 ~opo!o, ad_resa.s si11n amikecan solulon al lo popolo-

pu . de la 1uta m_ondo , al 111 s1nd1kal11J, polt11ka¡, kulluraj organizo!, kles tasko es111s 
¡11_a:/igi demokrall'? n. k p_acon _su~ la T~rg_lobo. 
,ri0 La 1n1ern~cI11J BrtgadoJ sin melis .ie la ordonoj d_e la legitimo reglstaro de Hispa -
. eli~inia el la ltbera bal?ta~~ d~ la 16. !"ebrua~o pas1ntlara, por batali, apud la respu -

nI0;11011 armeo k la_ popolaJ m1hcoJ k?~tra~ 111 k_r1m_ai. pro~oj de 111 ribeluloJ subpremi k 
bl1roki la pop.ol,an hb~r<;>n .. L<I; lnte~nac1a1 BrtgadoJ_, k~uJ k.u~1g_as membrojn de ciutendencaj 
s\ ,¡kai par1101, de _c1u1 s1_nd1ka101 k k~llur-o vrgan1zo1, ga_1n1s Je la kosto de r sango de iliaj 
P~. bonai batalant ~J la r~Jlon proklam.• antau la honestaJ konscieocoj de la tutn mondo, ke 
pi \vilmili 10 en H1spanI0 estas lrudlla '111 111 popolo, de la korporacioj k horno) aklivaj 
la \ 10¡ de la internaci~ kons~iro de r fasismo kontraü la paco. ' 
age Ti u pop o lo k nes regIstaro devas esli help111aj, per ciaj rimedoj, kontraü la dungitaf 

(daloi, ki uj per murdado al virinoj k infdnoj slorme premas ec l11 legoJn de l' mililo. 
r, eéante la vicojn cirk11ü la lnrernaci11J Brigadoj. fortigante la bojkoton kon1r11ú la ribelin· 

1• sekuriga nte la palronadon 111 niaj b11t11lionoi, organizante monkolektadofn por akiri 
I01¡,ajoin, ves1ojn , kur aciloin , ambulancojn, k, l. p. cerre la organizoj, al kiuj ni nin turnas, 
"renumos soli daran devon. 
P Al laborol urgas la ago! Estas bezonataj pozitivaj rezultatoj en la daüro de nur 

oil oni scio s , lduj s111r11s en la flanko de la libero k de la paco, laü la intenseco montri-
Qªf0111 ce riu tre intern11ci11 solidareca kampanjo, favora al la libera popolo hispana k 111 la 
inrernaciai Brigadoj . 

Por 111 Politika Komitato: André Marty, Pietro Nenni. 

DLl EPIZODOJ 
DE LA NORDA FRONTO 
Tuj kiam niaj bravaj astut'iaj sol-

datoj eniris en la provinco de Leon, 
¡¡¡ konkeris unu valon, kie kusas kvar 
vilagetoj. C:iuj apartenís al kruela 
kampara po1itikestt'o krome nornata 
,Bastonego » kiu regis tie kvazaií 
feuda mastro. 

Kiam niaj mílicanoj enírís en la 
valon, ili instaligis en la domoj, k 
demandís: 

-Al kiu apat'tenas tíu domo? 
-Al cBastonego ». 
-Kaj tiu alía? 
- Ankaií al «Bastonego». 
Cíam estis sama la respondo¡ cío 

apartenis al sama feuda sínjoro, kiu 
lorkuris kiam niaj trupoj pt'oksimígís 
minace k ven~e. 

El ciuj busoj elfluis lauta k gaja 
krio: «Jam ne plu ekzístas la uBasto-
negol• kolektíva gojo invadís la enlo-
gantojn. llí demandis prí ciuj aferoj 
al niaj mílicanoj, car ili ne sciís kion 
íari k naive kredis, ke milkanoj estas 
la novaj mastroj . Neniel estis image-
bla al ili la absoluta malapero de 
kruelaj mastroj. 

Sed la afero statis aliel; ni kon-
keris la bienojn de la , Bastonego, k 
nura solvo estis donad ilin al kam-
paranoj, kiuj cíam laboris sur kampoj 
~partenantaj al aliulo. Oni kunvokis 
~ujn en placo k en balkono de la 
Vllageta urbodomo solene k simple 
estis farita la demokrata revolucio. 

Febro de gajo brilígis cíes okulojn, 
dum la ombro de la p1ej kruela eks-
pluatinto por ciam malapet'ÍS el tiu 
terpeco 1iberigita el servuteco. 

Al niaj linioj de Asturia fronto 
vems tri artileriaj soldatoj, kiuj funk-
ciigis kanonon, kies fermilon ili kun-
portis. Anstataií tiu fermilo, ili lasis 
sur la kanono jenan leteron: 

«Al niaj malamikojl Ni kt'edas, ke 
vi furiozos kiam vi konstatos, ke vi 
perdis kanonon k ties servantojn. 

Vi <liras: •cío por la patrio• k ni, 
pot' la patrio riskas nian vivon, kiun 
ni plezure oferas vere nun al gi. 

Ni iras apud la «malbonuloj• por 
esplori cu ili estas pli bonaj ol la 
cbonuloj•. Ondo de sanga kruelo k 
maljusto baras al vi konstati, ke sol-
datoj mala megas vin k, iom post iom, 
íli vin forlasas. 

Baldaií vin trafo:; definitiva puno. 
Kiu scias cu estos ni la punantojl Se 
okazus tío, vi ricevus kune kun nía 
malamo nian pardonon. 

Vía moto estas: • Dio, patrio k civi-
lizo• sed vi mensogas. Vía dio ordo-
nas pardonon k vi ciujn turmentas. 

Unu granda Hispanio • vi diras, k vi 
nur deziras la daií:-on de privilegiuloj; 
ni, mate, deziras unu Hispanion por 
ciuj hispanoj. Feuda tempo Jam pasis 
k nun ne povas ekzisti subpremantoj 
nek subprematoj. 

Vía krio: «Vivu Hispaniol• estas 
hipokrita. Ni foriras car ni celas de-
fendí nian idealon, nian Hispanion k 
la civilizon, kiun vi makulas. 

FREMDA EN SIA PATROLANDO 

--::::: 
-Oiru, Hans, kial tiu stultulo rigardas 

nin liel mirigite? 
-U e.1111111 nur fremda soldato, frltz .•• li 

estas hisp11no. 

ANONIMA OFEREMO 
Antaií kelkaj semajnoj, la rapida 

antaiíeniro, marso tiam nedetenebla, 
de fasistaj trupoj en vojo al Madrido, 
kreis gravan dangeron al bospitalo 
de Carabancbel, tre proksima al la 
nacía eefurbo. 

La bezono forigí el gi la vunditojn, 
farigis nepre necesa, sed tíu servo 
estis ciumomente pli k pli malfacila; 
fa§istaj obusoj jam ekfalis sur tiu 
konstruajo k multaj vunditoj, kiujn 
oni penis savi, restis viktimoj de 
krima mitralo. 

Tiam okazis epizodo vere rakon-
tinda, kies protagonistoj estis la bra-
vaj soldatoj de Atakgvardio. Oni diris: 

-Estas ·bezonataj volontuloj, kiuj 
allogu la malamikajn pafilojn al alía 
celo-. Tío valoris same ol diri: • Estas 
bezonataj herooj pretaj sensancde al 
fatala morto•. 

El la vicoj de Atakgvardio tuj 
eliris grupo, la legio «Sturmo•, pri 
kiu tiom malmulte oni parolis malgrdtí 
tío ke gi multfoje meritis varmegajn 
esprimojn de dankemo. 

Rapide tiu legio okupis monteton 
el kie i1i atakis k altiris la atenton de 
la malamiko, kiu estis devigata direkti 
tien siajn kanonajn pafojn, forlasante 
la bospitalon, dum iom da tempo. 

Nial heroaj soldatoj, sen necesaj 
kondicoj por ajna def endo, luktis k 
rezistis kurage mitralan pluvegon. 
Tridek kamaradoJ jam falis kiam la 
komandanto ordonis rapidan forlason 
de la monteto, sed la milita bospitalo 
jam estis tute mal¡,lena. 

k La ~ilaganoj sin rigardis reciproke 
un tmrego en okuloj. La tufa valo 

~P~rtenas al i1i k i1i malfermis la por-
afJn.~eciuj do~oj k volis cion do_naci 

tnihcanoj, kíuj nenion ja dkceptts. 

Vivu -cíes Hispaniol Vivu la respu-
blikol Sanon, kamaradoj, k.iuj restas 
ankorau sub jugo de ekzekutistojl 

FaAista taktiko pri murdo al vun• 
ditoj plerie fiaskis ei-okaze dank' al 
heroa ofero de tiu gi:upo da kura~al 
aoldatoj, en legio «Stuttno• de nia 
Atakgvardio. 

Yia solidaro estu respondo al la internac:,a interveno de la tiranio 
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POLITIKA TABULO 
Por faciligi al niaj legantoj klar an 

komprenon pri aferoj , kiuj sendub e 
ludas rolan en la his pana milito , ni 
prezentas al ili simplan skizon pri la 
poli ti ka panora ma de la eiíropaj statoj 
ce eksplodo de la ribelo en nía landa . 

Europa nunt empe estas rega ta per 
Respu blikoj k Monarkioj demokrataj , 
hava ntaj, kiel sistemon, la líberalis -
mon¡ per sta toj aií tokrataj, kiuHdividi-
gas ankaií en Monarkioj k Respublíkoj , 
k per socialista Sta taro : la U. S. S. R. 
Jnter eiuj konsis tigas la eiíropan sak -
tabulon, sur kiu esta s ludat a la granda 
partio , kies anta iíanan caj estas la nu-
naj akazajoj en Hispanio . 

Ekzistas en Eu ropa jenaj dema-
krata j Respublikoj: Svisio , Francia , k 
Cehoslovak io. 

Al ci tiu grupigo oni povas aldoni 
lrlan don , kiu, kvankam dependa de la 
Brita Imperio, fakte estas vera Res-
publiko regata per sia Cambro de 
depu titoj k demokrate reprezentata 
per sta ta Prezidan to. 

Mona rkioj ko nstituciaj : Britio, 
Belgio, ederland o , Svedio, orve-
gio, Dani o, Jugosla vio k Rumania . 

Mana-rkiaj dua ne diktatarecaj: Bul-
garia k Grekio. 

Respublikaj d uone diktatorecaj: 
Polio, Latvio, Litovio, Estonio k 
Finnlando. 

Manarkia aiítok.rata: ltalio. 
Respu blikoj aiitokrataj k antilibe-

ralaj : Germanio, Austria, Hungario k 
Portugalio . 

Respublikoj kun speciala diktato-
reco je nuan co maldekstruma k re-
volucieca: Turkio k la Unio de Sove-
taj Sacialístaj Respublikaj: Sovetio. 

En la diplamata ordo ci tiui nacioj 
grupigas latí jena maniera: 

Britio ekzercas sían influan sur la 
registarojn de Svedio, Narvegío, Da-
nio k ceteraj Baltaj popalaj k ankaií 
en Nederlandc, Belgio, Turkio, Grekio 
k Por tugalio gis nunaj momento¡ kiam 
nía najbara )ando sajne estas S,?ajnita 
de Italia . 

Fr ancia estas kunígita per trakta-
toj k milita¡ interkansentoj kun tef:aos-
lovakio, Jugoslavío, Rumanio, k Por-
tugalio ei lasta dubige post la jusaj 
k anko ra ií ne bone konataj kompro-
misoi kun Hitler . 

Svisio konservas sían tradícian 
sendependecon. ~í havas la subtilan 
arto n daiírígi plejkorajn rilatojn kun 
siaj najbaroj , en diplomata centro. 

POPO LA FRO TO 

SAGETOJ SEN MALICO 
e Jen 111111 hispana proverbo : cTra tiuj vojoj oni povas veturi al l?omo•. 

Konkludo: ira Maroko, oni ankail povas trafi Parizon. 
• S- ro . Eden emfaze deklaris en la Brita Parlamenro: cLa tem~ pri_ la polltike 
sistemo en Hispanio estas privara afero de la hispana popolo. T111l m kontln11oa 
lab orante kontrail cía fremda interveno en tiu lando>. 

Kompatu nin, kamaradojl Kia nova minaco estiQos por nia popolo, ae a-ro, 
Eden dai1rig11s sian <Qisnunan laboron , ? 
• Mussolini k Hirler , siaflanke pretendas evitl s111rigon en Hispanio de re,. 
Qimo. kiun ili ne sarus. kvankam por rrudi sian reQimon i1i ne konsultl• sleJn 
respekt ivajn popoiojn . Ambail diktatoroj sajne enuas pro neagado, tlal III prok,. 
rikas la cne-inrervenon > ce ni, por ain distri. 

Por lcuraci ilian splenon, ni pruponas al ili problemon : 
Kiamaniere mildigi la ekzistantajn dlverQojn . kiuj ekzisras in ter ill pri ¡1 

anekso de Ailstrio? Por ke ili ne tro cerbumu, ni ankail donas la solvon: Dlvidll 
Aüslri on en du partojn, unu oor ciu. Se la 11us1roj plendas, tio eignifos ke ill eataa 
cruQuloi >, cu ne? Tiuokaze, ili meritos esti punataj per kreado de nova komlteto 
pri ne-intervenol 

Ni , hispanoi , tute ne kontrailstaros, se ili aneksas ankaií Portugalion. 
• Prezidanlo Azaña aile paroladis. Ji diría jenon: cSe ni batalua jam por koma-
nismo, estus ta komunisroj, kiuj sole batalus; se por socialismo, nur la aocle-
list oj; se por la anarkio, nur la anarkiatoi; se por maldckstra Reapubliko, batelua 
sole la respublikanoj. Sed la vero estas, ke ni tiuj, laboristoj, intelektuloj, burtoJ, 
sindikatoj k parrioj kunbatalas por la 1ibero de la hiapanof k por la aende-
pendeco de nia popolo>. 

Ne gravaa. La tutmonda reakcio proklamos, ke Azafia earaa <ruQa bolievito,, 
• Sainas, ke la germana fasismo elektis Ceiioslovakion, kiel kampon por non 
eksperimento, simlla al tiu en Hispanio. en Belgio, la .Qex-movado, lail lnformot, 
bon e progresas. La konsciaj cnaciistaj patriotoj> belgaj k ee1ioslovakaf sin 
helpi la invadon de siaj landoj per 111 germanaj lrupoj, dum la demokraroJ d 
metas en lulilo. ignorante la danQeron, car ankail ill ne legls «Mein Kampf>. 

Evidente, la vorto cnacilsmo , perdis sian valoron. <lt nuntempe al 
«Nazi•lsmo >-n. Se tiu doktrino sukcesus en Eftropo, ne plu eatua milito, 
daüra paco inter la nacioi kunfandlQintaj sub la signo de la Svastiko. TI 
dissaltua la cobstinaj baroj ~. 

Tio estas preakaií la programo de nla verda himno! 

Germanio, ízolita depost la Ver-
sajla Traktato, atíngis la kreadon de 
fasista bloko-renovígo de la Sankta 
Alianco de komencoj d~ la XIXª 
jarcento - , al kiuj aligas ltaUo, Por-
tu~alio, Hungario, Aiístrio, k ankaií 
eble Polio, malgraií la milita inter-
konsento de ci lasta kun:Francio. 

Sovetio estas kunligita . milite al 
Francia k al Cehoslovakio. La enigmo 
konsistas en la scio Cu, en okazo de 
armita konflikto, i1i forirus kun la 
aliaj danubaj !tatoj kiuj konsistigas 
la Malgrandan Ententdn, sub kontro-
lo de Francia. 

La sinteno de Britio pavas esti 
decida, ne ,nur pro Aia propra potenco, 
k tiu de liaj transmaraj kolonioj, sed 
pro la malgrandaj k ricaj nacioj sur 
kiujn gi ekzercas sían influon. 

Aparte restas Bulgaria, kiu pro 
inklino de 1~ rego k de gia Registaro, 
kun personeca nuanco, pavas ten-
denci sekví la fasistemajn popolojn, 
kvankam pro sía situo en la Balkanoj 
estas tre ligita al la politiko de la 
Malgranda Entento . 

Alia peono sen ligo estas Turkio, 

f ere regita de Mustafá KemaJ. Nt 'jaDl: 
diris, ke la kerno de Aia Registaro 
estas el revolucia nuanco. Oí estaj: 
en bonaj rilatQj kun la Sovetoj, kUll 
kies relimo Ai havas kelkajn símil~ 
Aliflanke, la angla influo sentitas 
multe en ci tiu lando. Óia sint 
estas tre grava car Ai konsistigas la 
&losilon de la Dardaneloj k de Ni 
Maro kun ricaj petrolaj ka§ejoj. 

Tia esta ·s la oficiala pozicio, Jal 
rapida vido, de la cefaj peonoj, en~ 
eiiropa tabulo, dum sangas Hispaqfq. 

ee, en plena f11iro de nla milito, elrzi~ 
sancof, por la diavHtigo de Esperanto lnl§I' 
la dlversnacla amHo, kiu venia al Hlspa_lll 
por albatali la faiismon. Por riu konkrel~ 
speclala ffanko internacla ni bezon11s 
apeclfan helpon de fluf Eaperanro-Aaodo 

Ni akceptoa kun plezuro kv11n1on da .1111! 
1erlalo: vor1aretoj, !losilol, gr11matikoJ 
reklamilof en eilropaj lingvof ,,or !arta 
donado al membroj de in1ernaci11J bl'ilfllclO 

Tio ea tos ten11la k ullla rememoro p;l 
yerda movado, dum enuo, Por tiuJ, Id 
sas en hoapl1alo pro vuncto, k et ba 
ligo, dum ripozo en rran~eo por du , 
en la fronro. rorilpH la korn~Jn de fl 
kiu volaa rabi nian vlvon de PoPo 
nian slelon de eap~ran&laJoJ. 

Nfa redlllkcl11 adreao 1endaa ilm 
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lftl0ZAll40 • Laií francaj scii~oj, ~n ha_ve__no 
Napolí okazis gravaJ mc1dento1 .~ar 
la sipanaro a.e i~ala komer 7a sip~ 
,. Lombardia » r1fuz1s t~an~J,>0,rt! so;d~ 
tojn al Hisp_a~io. ~m els1p1~1s tlu¡n 
maristojn ktuJ eshs arestataJ. 

iecesas reliefigi la heroan parto-
• n de nia brav a junu la'l'o en la P~!~~-grande ga plimulto da niaj kun-
tI1111;n1oj a part enas al la juna gene-
bal~ kiu entuziasmoplene a lbatalas ,ac10, 

fasismon. 
la En nia arm eo batalas Luis k José 

alá Castillo, du filoj de la ekspre-
A~C nto de hispana respubliko Alcalá 
21 ª ora kiu forkuris el nia landa nur 
Za~·n a'ntaií la eksplodo del' ribelo. 
iag ~nkaií luktas en niaj vicoj, José k 

roón de Unamuno , du filoj de la 
R~onde kona ta Migu el de Unamuno, 
:U roa sagulo, jusmortinta, kiu lasta-
a mpe fas istigis malgraií sía antaiía 
~lilika luktado koatra? _de~struloj_. 

Tiuj faktoj forte phhrm1gas man 
esperon. 
• Oficialaj scíigoj el angla deveno 
pJene konfirmis la alvenon de 10.000 
italoj, tute •volante •, en haven~n 
Cádiz. La 22-an Decembro alvems 
6.000 k la 1-an Januaro 4.000, eiuj 
komplete eldpilaj. • 

Tia fakto vere ne estas novaJo por 
ni éar alveno de italoj k g1mnanoj ne 
ce~is ekde la unuaj tagoj; sed, ni 
gojas konstatin te, ke an gloj finfine 
jam sukcesas vídi pruvo jn de kons-
tanta perfido. 
, Dum en fasis ta zono ciuj lernejoj, 
liceoj k universitatoj estas fermataj! 
en respub lika teritorio éiuj instruaJ 
organizoj funkcias intense. . 

La minister-io pri Pu blt ka Ins-
truado jus kreis specialan gimnazion 
por abiturienta senpaga instruado_ al 
ldborístoj; la koncerna kunyoko ~tm-
gis entuziasman akceJJton km dev~gas 
la registaron starigi novajn planoJn. 
• Ce la Aragona fronto k en fasista 
kampo batalas 1a rusa kapitano Paul 
Rachewsky, ki u apartenis al car a 
skorto. Lí diris, ke tíamaniere 1i de-
fendas siajn idealojn. 
• Aperis nova fronto en prov inco 
León; la asturíaj milicoj, kíuj be roe 
dejorís sur la negop lenaj p~ntoj 
asturiaj montoj, malsuprenms ~1 1h 
keopenetris la valojn de tiu provmco. 

Gravega estas tiu faro car gi per-
lllesas utilan atakon al fasista pro-
\'inco, kiu sajnis uetusebla p~o tioA~e. 
es~s preskaií neeble h·apas1 la c1r-
kauantan monta ron. 

Sed ne ekzistas baroj por la bra-
rega¡ asturianoj. Jam i1i kreis novan 
zonon kie oní defendas efike la res-
Pllblikon. 

bardis la an glan ambasadorejon. Je 
tiu krima k intence preparita atako 
rezultis vunditaj du personoj: La ofi-
ciala angla reprezentanto Mr. Edwin 
G. Lange k Ms. Angela Morrís . Mr. 
Lang e deklaris laiílitere, ke « tiuj nok-
taj bombardadoj, sen ia ajn milita 
celo, estas la plej monstra krimo.• 

Malgraií tiaj fiagoj, Mr. Eden 
seneese babiladas pri la Juno. 
• Lía episkopa mosto en insulo 
Maljorko , post milita diservo, pro-
noncis éi subajn vortojn~ , 

•Se oni vere volas honori díon k 
defendí la sanktan katolikan religion, 
estas necese, ke forlasante sentimen-
talismoin, ni ekstermu lastan marks-
is ton, ca r ili ne estas kristanoj nek 
hispanoj. • . . 

Jen gusta interpreto p_n kr1stana 
maksimo: «Amu unu la ahan». 
• La ítala gazeto •Roma Fascista• 
publikigas jenai1;1 sig~ifople_najn fra-
zojn: «La komedto pn_la ne-!n!~rv~n? 
finigis; niaflanke, nemam m gm 1m-
ciatis. Fasismo de.nove luktas k ven-
kos· ni batalas en Hispanio car ~e 
est~s nun la plej vigla sektoro de ma 
milito· hodiaií e.stas Franco la estro 
de ní~ revolucio k ídeale, · spirite k 
mate.ríe ni staras, kun armíloj en 
mano, apud Ji k apud liai_l,~gi~n?i-
Ne estas tai:íga momento kre11luz101n; 
nenia paca kombino ~sta~ e~la nun.• 
• Brita registaro r1cev1s mformon 
de anglaj kompanioj Riolinfo Compon't, 
k Sulphur ond Copper Compony, Jau 
kiu fasistaj aútoritatoj alprenas la 
produktita~ kupron, kiua i1i sendas 
al Germa mo. 

Tiuj kupraj minoj estas en pr?• 
vinco Huelva kie franca kompamo 
ankaií posedas mi~~n_, kí~ ~aboras 
sub la samaj ko1!11co_1 ~r1 l_1ver<? k 
prezo fiksitaj de fas1sta1 autontatoJ. 

En Ge~manio aperas ofte e~ va_~o~ 
naroj stacidomoj k aliaj ejoJ. ahso1 
per kiuj oni atakas Hitleran diktatu-
ron k oni defendas hispanan P?P01.00 · 

Ambaií faktoj estas kurag1ga1 k 
signifoplenaj. Tia sabotado deva~ 
kreski, kreskadi, gis atingo de pleJ 
trafaj rezultoj. 
• Oficiala statistiko de ~ia minis-
terio de Maro k Aero, komgas rezu}-
ton de la laboro plenumita de ma 
aera armeo dum decembra monat~. 

Niaj ae'l'oplanoj faligís du1;D h~ 
manato 25 fasistajn ae.roplanoJn, m 
perdis 5 aviadilojn. . . 

Niaj aeroplano) bom~ard1s ~k 
aviadkampojn kie ili detrm~ kelka1_n 
aviadilojn, kies nombron om ne. pov1s 
difini guste. 
• Nova k neatendíta speco de sol-
datoj aperis en madrida fronto. )!a-
sistaj militistoj fervore faras s1an 
eblon por montri al. la tu!a ~ond~ 
konvinkigajn pru vo1 n pn s1.~ p~eJ 
valora eco, pri sía alnom? •nac_nstoJ•, 
k m fabrikas sencese ph k ph valo-
rajn pruvojn, tiucele. . . . . 

Unue aperis •nacitstap, legianoJ, 
poste •naciistaj • maiíroj, ital_oj, ge:-
manoj ... k nun aperas nova¡. «1;1ac1-
istaj• trupoj, NEGR~J . varbttaJ en 
insulo Fernando Poo, km¡ estas trans-
portitaj al nía ]ando por defendí la 
NACIISTAN FA5ISTAN CIVILIZON 

AVIZO AL RADIO-AUSKULTANTOJ 
Car okazas nunIempe reformoj k nQvaj 
planoj, por la partiaj s1acioj, provizore 
ne plu run!:cias nun 111 pr,)l!'ramoj en 

Esperanto, kiuj eble baldaií íluos 
kun fresa enhavo 

~ - í'-YG.'I -,w,.,r -,/, ;f;t, -:~ I ,,,,;7,r.,V,l,#¿W.Jf¡y,_1/,.#lffl#l.t/~ '7/.!'l,ql;-4',, ,.J,?'l/.'l#l#b/li7P?IUI/Yl.l..V,U#l/~//l.t:ld&',r,t',r?,7,,'7r.',r,:,- ~1,-...Q'~ 

' . La 8. Januaro dum la nokto fasis-
1!1 aer_oplanoj superflugís en Madrido 

dipt utra~an kvartalon, kíu entenas 1 'to 111 medito, por 111 inrernacla opinlo, estas la cagre na mie no de ci tiu knabo, klu, 
cad 0111~ta1n ~jojn k post zo~~a se.r- _nnvr~ii 1• fordetruo de 8 ¡11 modesta helmo, aper111s 111 eHkon de 111 nova fasls111 ccivllizo• 0

,k tu -:_:,da: u:r~i:s~d~u~o~n~b~o~r~o:n~,~•l~t~b~o~m--_ -u_u __ u __ __ -:--_ __ :---:-----:--- -:--:-----------=--...._______ 

Esperanto, kiel demokratio de la kulturo, luktas kun la hispana popolo 
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KORTUSA LETERO 
Al esperuntista gazeto POPOLA FRO TO en Valencia . 

• • Karaj gekamaradojl Antaií kelkaj semajnoj, oni skribis al vi letero!1 :¿~ 
la cehoslovak a urbo Zlin. La letero estis skribita pro iniciato de sulabonsto¡ 
k m~ _estis la ai.ítoro. lnter alio mi esprimis en gi, ke multaj laboristoj, ke_}kaj 
el m 1am veturis helpi persone al heroa batalo de hispana popolo kontrau la 
fasis _mo. u, karaj kamaradoj, hodiaii mate.ne ni mem trovigas je stacidomo 
de v1a belega urbo Valencia\ 

Kiel membroj de la Internada Brigada, ni veturas al Albacete k poste 
(ni deziras jam hodiaií iri) al la mad rida batalfronto. 

Se eble sendu al ni en Albacete vian bonegan gazeton. . 
Sciigant c vin pri nia al veno, ni, travivantaj plej felie?jn h?ro¡n de ma 

vivo, salutas vin eiujn kaj tutan laboristan logantaron de H1spamo kun flama 
k stala konvinko, ke la venko estas nial - . . 

Ni batalante je brako de la heroa hispana popolo, baldan hber1gos 
gin k helpos purigi ci belan landon el fasistaj bestaj hundoj. <Salud! • 
20 Januaro 1937. Via. JAR. HOSCH k aliaj subskriboj 

NIA MUNICIO 
Valencia esperantis ta ro . 66 
V. H. - Sabadell 6 
F. G .- Sueca 3 
f. T .-Yor k . 3 
B. R.-Plz.eo. 96 . 
H. V. - Ro11erdam . 28 
O. N.-Stockholm. ó 
P.J. · Aneby. ó 
K. N. - Enk5p ing ó 
A. A.- Savigny. ó 

1 J. J. - Chalons 10 
t/ V. B.-l"'alun 26 

J. E. - > 26 
N. L. - > 2ó 
K. M.-Par is 10 
M. H.-Rueil 10 
B. - París. ó 
T.- > 10 
G.- > ó0 
P. C.-Vaulx rn 
F. G.-Orleans. 
J. W.-Johns1one . . . 8 
Aal11meera Lab. Grupo . ó5 
F. L. E. Leeuwarden . 227 
K. V. - Praha 37 
B. C. k J. B. - Rotterdam 1 
J. D.-fhiladelphia . . 21 R. E. W . Farrell . . . . 
A.. E. P. Esp. fako.-Barcelona 7 
O. M. - Hillegersberg 10 
J. C .-Plouguerneau. . ?~ 
O. E. O. Saint Etieene <JV 

L. L.-To ulouse ló 
B. B.- Hudderslield. 26 
M.G. - Besancon. 5~ 
E. A. - Folkestone 

ptoj . 

Sil. 
ffr. 
• 

svdkr . 
> 
> 

ffr. 

> ., 
> 
> 
> 

., 
> 

sil. 
!Ir. 

> 

dol. ., 
> 

ptoj. 
!fr. 

> 

• 
> 

sil. 
A. F. - • : • 
J.S. C. - • 2., 
H. P. - Parnu . o > 
f . L. E. Amterdam 1 1'~0 guld. 
F. L. E.-Amterdam V . 6 > 
f. L. E. -Amterdam XII. 1 '25 • 
F. L. E.-Amterdam XJII 7'60 > 
W. F. K.-A.mterdam. 1 > 
J. A.- Lyon . . . 6 rfr. 
B. H.-Leeuwarden 17 • 
Lond. T11ka. Grupo 44 • 
J. A. pere de J. L. . liO • 
G. J -Chalet . . 10 • 
J. P .- Rh0ne. . . ~: ; 
L. K.-Nynaaham • , · t.c•as > o. L. E. - Wandre Llqc 
M. M.-Epeneux . • 10 • 
M. S. -Torquay • • • • 2' 1• 
F. L. B. Amaterdam • • • 111& ffr. 
v. d. e.-Hddcr •• 11!.IO ! 
J. M.-Yaey · • · · · • .., u. D.-Aanlene. · · · $ 
N.-Parl• · • :g 
A. R. - Parla. • • t 
f. e. T. Parte. . 16 c. P.-La Louvlere 
L e. O. Zqr.cJ>,~----~..-.~ T"" e. s. - Monrrcux 
J. 6.-C. a . 
"· v. 

> 
• 

(~JU! RONVtNt por tiuj amikoj , kiuj 
ricevas la gazeton nur pere de siaj landaj 
asocioj, starigi postan rilalon kun ni, por 
rekta akcepto de r:ia bulleno, laü koncerna 
adre o, post matrikul11 surskribo en 111 ad-
ministrada sllparo. En tiu okazo ili devas 
nepre atentigi pri tio sl11n organizan por 
tuja nuligo de la alsendo profite de alia 
ka mara do. 

Lasthora Impreso 
S-ro. Azaña, stata preziddnto, 

faris sobran k sensacian pdroladon 
por studi radikojn k sekvojn de nía 
milito dum ses monatoj, Por objek-
tivaj internaciaj oreloj gi estis frafa 
k serioza respondo (*). 

Germanaj k italaj soldatoj premas 
pli k pli, ne nur jam al Madrido, 
sed en la rica provinco de Malago; 
kun abundo de sklaveca karno i1i 
celas rompí niaj tieajn frontojn, kie 
vigle dejaras nía armeo kun unu sola 
deziro: furiozigi la fasistojn pro fiasko 
de iliaj planoj. 

En la nordo niaj pozicioj plibo-
nitas de tago al tago. La internada 
opinio jam konas la cimkan respon-
don de niaj malamikaJ Jp _poj pri tiu 
afero de la volontulo). La invado k 
okupo, fare de Germanio k ltalio, de 
ta parto lde la fatismo regas, okazas 
dum nunaJ tagoJ tute senvuale; mal-
graü la serioza averto de nía ministro 
por la ekstero, la registaroJ de la 
demokrataJ landoj al'lkoraii hezltas ... 

("'J NI fntencaa eldonl bro ure C1 tlun 
graven k eC belan paroladon en eapcran-
llala veatn. Cerle en venonta numero, ni 
povoa 111m lnforml dellnlllve prlo 110. poal 
atudo Je 111 eblo de nin buleto. 

Pruelo de J. Olmos, Alicante, 66, Valenolo 

POPOLfRONTA LETERUJO 
o. K.-Barcelon11. - Ni Qojas pro eklur¡. 

ciado de via entrepreno k deziras al vi Ple • 
nan sukceson. 

D. f. Ealing. London .- Ni no111a v1111 
dez.lron k espereble vi estos kontentigire. 
Ln uz.ado de ck• anstataü t.kaj > celas grav111 
sparon de spaco en malampleksa gazeto, 
kia est ns la nía . 

M. K. K. - Rostov sur Don. - Dankeme 
ni ricevls leteron k 11nk11ií libroaendaJon. V¡ 
estos Jaüeble komplezita en via peto. 

A. H. T.-Turku. - Dankon pro vfa Vtrlc-
tr11duko. kiun ni Jaiitlegi~ en rondeto k talla 
bone sarata. 

5. E. 5. - Warszawa. - Alvenis 9 rea. 
pondk . NI alsendos la menditaln ekzea,. 
plerojn. 

N. B.-Kiev.-Kun danko pro viaj klopo. 
doj ni inform11s vin, ke ni j11m rlcevia el k-do. 
Mibalski tradukon de 111 sama verko. 

B. E. 0.-K. A. K.- Bedford.-NI tran~ 
sendas la rez.olucion de vial lignolaborlato¡ 
al la koncernuloi k eventuale ni earoa J>Cl'iln-
toj por la respondo. 

Eaperan1is10 splte ciujn.-Lille. - En tia 
numero aperas la adreao. kiu lnrereaaa Yin. 
Notite 111 cetera enhavo de vía lre eatlma11 
letero. 

B. P.-Moskvo. - Simila propagando isa 
estas daiíre farala per ciuj eblaj rimedoi ett 
la koncernaj medioj kun relativa aukcaq. 
kiu espereble pliiQos tio m, kiom pll di 
tempo forpasos k ciu konaclos pri la vero k 
pravo laü aia medito k sperto . 

E. L. O. - London. - Por forig\ Cl'-'J 
dubon. ni 111ea1aa eatl ricevint11J J11m Vlafn a 
slligojn. 

Tabernes de Valldlgna. - Tleal aamF 
deanol bonvolu informl nin prl k-do. J. 
des por scligi pri ll eksterlandan amllroa Daíi 

Noglnski, apud Moskvo.-Oanke ni ko 
firmas rlcevon de lelero de atudentol pjj 
medicino, kies petoa ni provoa plena.mi. 

J. 5.-Poruba.-Vla monaendo(20t.~) 
eataa en bona qrdo. 

Londona Taka. Orupo. - London.-
kvllancaa pro vl1117slllngoj,klul boneal 

u. 8.-Plzen -Letn6.-NI notas vion..._ 
ron k Auatalempe ni akribos · 11I vi pri la -

6at111fron10 de Hueeca. - NI peae,a Id 
moln prl k-do. Jozefo Bcrnabeu, &-a~ 
ria. 1-a. Orupo, kolono cLoa ApllUCDGM11·1 

P. J.-Aneby.-Nl Informas vln, ke 
aved. kronoj trafia nin. 

O. C. Plysta-Spang11.-Nenlon ni 11 
rlcevla pcre de P. l. S. Parizo. Bble tia 
alzo dlfinla al vla mono allan ce.Ion. 
en'lcetoa pri tlo. dlru Ion al ni. 

t. L. A. E. -Auaal¡. - Bfectlve fÚ 
el vi 10 reapondkuponoln k ni d 
Orupon Warnadorf. pardonu, ke nlp 
ella tlon Aualalempc. 

PE:K•ftllo.-Roatov Don. --Vio 
Januaro alvenla bonorde k en 
de vi aludlta, NI atentos lattlbl 
kojn. K-do. Mangoda h1v1 
tenon en i\tbace,e. 

K11t1lunal Baperantl tot; 
nin ae eb e prl k-dol. Q¡ 
de le elYI) k Perna <• . Pa aro la 1, 1 
for 
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¡;::L ooNO DE GRUPO LABORISTA 
~i::;oAKCIO K ADMINISTR.ACIO: STRATO 

ESPERANTISTA 
MAR, NUM . 26 VAL(N(IA (Ri~paoiot -

LA OMBRO DE ABISENIO 
Madri do est as ak tua la símbolo. Madrido, per sía brava de[end o, g vidas 

kurson, lecionon pos t leciono, pri horn a k alta proleta honoro. 
Se en diplomatai sa lonoj, de la internada medio, la hispana epopeo 

e tas nun pli klara, apartenas tiu luma nur al heroa popolo de Madrido. Jesl 
tiu kuraga najb araro, kiu , frakasint e la atakojn de potenca fasista arme o, 
donas al mondo la c~rtan impreson , ke la per versa rondo de pvrfidaj gene-
raloj ne pa vas gajni la mili ta n. La grandioza defendokapablo de Madrido¡ gia 
sindonema hero ísmo k gia es toika fordono al kruela martireco ebligis, al 
hispana popol o, r eakiri la prestigon, kiun oni perdis eksterlande, kiam la 
venko de la ribelint oj, kiel prof esiaj spertuloi, sajnis facila sekvo de simpla 
promenad o. Tame n, la oficiala agnosko, tro platona, de fervoro k obstino ne 
liveras ma tura jn fruk tojn. Oni emfazas insiste, en gravaj busoj, pri legitimeco 
de la his pana regist aro, pri gia plena rajto en <leviga milito sed, samtempe, 
al tiu lega ministr ar a mem, oni neas, per kapricaj parolturnoj aií gentila vaco, 
la n ece.sajn mate.rialojn po r mas oni la ordon en tiu deviga milito. 

His pani o, por sía defendo , ne pelis financajn rimedojn¡ gi deziris nur 
aceti normal e batalilojn per tuja k ec antaiía pago en pura masiva oro. Anglio 
ne permesis preni aviadilojn jam tie akiritajn k pagitajn antaií ol eksplodi la 
ribelo; ec Francia, kiu, en traktato dum normala epoko, devígis akcepti sían 
merkaton kiel prefera por aceti militajojn, poste ne volis funkciigi la koncer-
nan artikolon, kiam tío estis por ni plej urga. Antaií internada milito estus 
akceptebla tiu konduto, pro normoj de honesta neiítraleco, sed antaií interna 
konflikto pri publika ardo, ínter sklaveco k libereco, tiu sinteno meritas mal-
mildan adjektivon . Por la malamiko, dume, ne ekzistis limoj laiílonge de Por-
ugalio; tra havenoj de ribela teritorio, elsipigis amasege aeroplano;, tankoj, 
iusil i, gre nadoj, kartocoj, kiujn havigis Germanio k Italio ... dum la derno-
krataj landoj staris stone,~mutaj k blindaj, konstatinte, mil fojojn, la helpon al 
ribelintoj fare de nacioj, kiuj solene subskribis la akordon prí ne interveno . 

La melankolia ombro de I' Neguso vagas tra nía landa. H1spanio 
hezonas nur la ombrelon por plena similo kun la eksa rego de Abisenio. 

iaj plendoj nur havis rikaneman respondan: c-Donu pruvojn pri 
rnalobeo al traktatol • Pruvojl jen stulta postulo, eé metinte en kagon la kvar 
~t~lajn aviadistojn, kiuj erare falís, lastatempe en niajn vicojn, k sendante ilin, 

la nazoj de la intrigema diplomataro, estus oni vidanta la faktojn car, Jau 
hispana proverbo, neniu estas pli nepra blindulo ol tiu, kiu ne volas rigardi... 

legitima registaro nur bezonas armilojn por frue k definitive estingi la mi-i1º"· Densa lavango el hispanoj avidas detrui la tiranecon. Nur tiarnaniere t íasista ribelo dronos rapide, kiel la simpla popolo mem estus gin strango-
inta iam, ec se n ekstera helpo, se ankaií la malamiko estus en la sarna kondico. 

La milito daiíras k povas ankoraií multe daiíri, pro tío ke la fasistoi 
~en~vigas konstante si~n materialon, kiu en moderna milito rapide eluzigas, 
d ni tre oíte terure renkontas barojn, kun domoj, por akiri modeste niajn 
ll!e;~ndilojn. En tiu punkto kusas la demando pri la daiíro k sekvoj de hispana 

1 tto, íakta minaco, kiu p4endas sur la kapo de la tutmonda demokratio. 

Demokrata Faktoro 
Esperanto, genia solvo de granda pr o-

blemo, naskigis k kresk is sub la zor gema 
vario de iu progresema, liberala, meza 111-
volo de la popolo. La ideo pri língvo inler -
nacia neniam ricevis dorlotojn ínter kapita-
lisloj k lleraj 11ristokr11toJ. 

Esperanto estas íacila íntelekta íns1r u-
men1OI 1i11J, sen granda peno, povas akiri 
gravan sciencon ec simplaj membroj de 
malrica popoto . La natura efiko estas tre 
11ií1entika demokratio en la kulturo ; va ta 
semado de klero pri la plej nobla kondi co 
de horno; valora sciado, kiu 0ue penelras 
en la cerbo k en la koro de anonima amaso, 
ebliganle al g¡ ankaií guadi entojn k emo-
ciojn de poi u rita esreliko. 

Esperanto, krom facila spir ita treZQ! .Q-
estas ja internada, universala, tulmonda 
metodo por laiídinda celo: interligi homojn 
el ciuj rasoj, et ciui lingvoj k el ciuj landoi 
sub komuna fasko de granda ramilio. Ho! 
jen la dangera flanko de nia movado por la 
reakcio, kiu bezonas, por ekzisri k daüre 
ucadi la sukon nutrigan de homaj esrajoj, 

la humitan submeti~on de malkleraj mize-
ruloj sen r i medo nek kapablo kompreni 
perlldajn mensogojn de vor1oj emfazllj. 

Esperanto, genrila k gaja kosmopolitis-
mo, estas 1u1e ne akordigebla kun la fasismo, 
nigra faüko de atakema sovinismo. Espe-
ranto estas laüta voco de la de.mokratio, 
kiu batalas nun en Hispanio; la destino de 
nia lingvo milrsas kun la sorlo de la popolo. 
Jen eble tro aroga aserto k lamen vera fakto. 
Oni ne povas kompreni la ekziston de espe-
rantistaj 11dep1oj de r ra·ismo; ili cer1e ne 
scias, ke ambaü celoj estas 1u1e kontrauaj 
car, por prosperi nia vercla idealo esra ne-
cesa la demokratio, k tiuj strangaj samling-
vanoj devas akcepri tiuokaze la perdon de 
sía hokokruco. La rasismo. por regaci en 
trono de abomeno, bezonas morrigi la Qene-
ralan kleron, detrui la inrernaciajn sentojn 
aü la eksterlandajn rilalojn, enakribinte tui 
en libro de malpermesoj, la nomon de ni~ 
idioma, k riam cer1e, liuj ra "istaj samidea-
noj deva 11kcep1i la perdon de sia verde 
stelo, carma aureolo de moralaj arributoj. 

Esperanto atlngoa la gloron aü dellnl-
tive pen~os, laü venko aü na ko de la dc-
motratio en decida lukro konlr u la ÍG ·¡ mo 

Mediru pri tio, honesta csperanti taro! 

Nia milito, kiel sekvo de provoko, estas dolora plenumo de alta devo 
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2 POPOLA FRONTO 

KOMENTARIO'-' de terurígitaj person9i el fasísta zono . 

FORKURANTE EL INFERO ... 
Kvazaií guto versanta la akvon el 

glaso, aperis nova faktoro? kiu nun 
ja m Judas gravai:i ro!?º en tia aspekto 
de fasista situac10; g1 estas la alveno 
de fremdaj trupoi, eefe germana¡, re-
gule organizitaj, kiuj vere savis dan-
geran momenton, sed kreis koi:tflikton 
rilate al komanda rolo <le hispana¡ 
oficiroj, ki uj estís subtak~ataj k ofte 
anstataiíataj de fremdaJ superuloj, 
kiuj senkase fieras pri aparteno al 
superbo ma raso. 

Malgraii fera disciplino, spite ciajn 
baroin, konstanta forfluo de soldatoj 
k civilaj gevir oj 3lvenis kurage en nian 
lojalan zo non, de la unuaj momentoj 
de ci tiu kruela milito . 

Soldatoj k laboristoj logantaj en 
urboj, kie ili ne povis repusi ribelon 
k hazarde es kapis al amasaj murda-
doj, nur sin dedicis al kons tanta ser-
cado de plej taií~a okazo por ra pida 
foriro kun risko de vivo pro ebla 
mortpuno, unuj pro sopiro al fra ta 
kunhelpo, aliaj pro timo al teroro. 

Por atingi sukcese senr i~l<an for-
lason necesas faktoroj, kiuj ebligu la 
aperon de favoraj cirkonstancoj. Dum 
unuaj semajnoj, la rega nta malordo 
iomete favoris multenombran fuga-
don, sed kiam fasistaj trupoj iniciatis 
pr ofundan, ampleksa n ofensivon, tias-
pecaj okazoj preskaií malap eris gis 
alveno de tago, kiam respublika ar-
meo su kcesis baltigi k ofte repusi la 
sovagajn hordojn. Tuj forte refloris 
favoraj cirkonstancoj k sencesa elfluo 
-kresk ama konstante-denove ko-
mencis, gi daiíre persistas .k dangere 
min"cas transf ormi gi subit e je grava 
katastrofo por fasistaj or ganizoj . 

Aliaj faktoroi, krom militaj su k-
cesoj, influas la afero n k motivigas 
dive rs an fluson k malfluson de tiu 
homa fluado, kiu ciu tago kreskas 
ra pid e. Rekta propagando fluadas 
la iípove al fasistaj tranceoj k per laií -
tigiloj k ciaj flugfolioj oni konigas la 
veron al trompitaj soldatoj k ilin in-
vita s al tuja forlaso el fasistaj krimu-
1oj. Jen, kiel pruvo, la lasta alvoko 
sendita al malamika zona: 

•Soldatojl La monstra krimo de 
perfid uloj, kiuj ordonas hispanojn 
lukti kontraií hispanojn, devigas ciujn 
kiuj naskigis en sama ]ando, sub 
sama suno, mortigi sin reciproke. Fa-
si smo malsatas vin , venu do tien cil 
venu apud ni, por kunhelpi en Jukto 
pri viaj propraj interesoj , por ke ni 
estu nur hispano;, ci u j luktos por 
sendependeco de nía patrio, por gin 
liberigi el fremdaj manoj . tu viaj in-
teres oj estas flanke de grandbienuloj 
aií de viaj fratoj, kamparanoj k etbie-
nuloj? Ni estas, ci tie, milionoj da 
hispanoj, kiuj iras al tiu milito devi-
gataj de tiuj perfidaj generaloj, ni ne 
votas la ekziston de senlaboraj labo-
ristoj nek mizeraj salajroj, nek mizero 
ínter kamparanoj .• 

•Maiírojl Oni promesis al vi faci-
Jan konkeron de Madrido; tío estas 
malfacíla, neebla. Ni luktas por nía 
libero k por la vía, por ke generaloj 
ne eksplua tu vin, por ke vi returnu al 
vía afrik;i !ando, al Maroko, kiun vi 
mem <levas regí, sen fremdaj mili-
tistoj, ec hispanaj. Venu kun ni!• 

"Legianojl En nova Hispanio vi 
trovos novan vivmanieron, tiun d~ 

viroj, kiu j havas antaií s i, p li bonan 
es ton ton. Venu kun ni k vi estos, kiel 
ni, legianoj de la Libero . Forlasu 
tiujn, kiuj vin konsideras kiel bestojn, 
ne kiel bomajn estulojn . Fratojl venu 
apud ni, forlasu tiun inferon , ne hel pu 
la perfidulojn k la invadintojn de nía 
pat rio . A pud ni, vi trovos li beron . 
Vivu he roa Hispanio , kiu lukta5 por 
sía sendependol 

Por iel deteni la minace kreskan-
tan elfluon, fasistoj rnensogas dirante 
al soldatoj ke ni turmentas ciujn kap-
titojn , sed mul taj el tiuj spontanee 
µarola s, el niaj tranceoj, al siaj an-
taiiaj kunuloj k prískribas al ili la 
fratan akcepton, kiun ili ricevis de-
truante tíel fripo najn mensogojn. 

Alia faktoro neeviteble aperis en 
fasisla zona , kiu impele fori,elas la 
devigitajn soldatojn el siaj mílitaj 
pozicioj. Ói estas la manko de ves-
tajoi, nutrajoj k aliaj elementoj nepre 
necesaj. Forkurintoj alvenas, cifone 
vestitaj k ege avidantaj abundan 
mangajon . 

Tute malfelice por niaj malamikoj, 
ilía kra disciplino k militista rigoro 
jam krevis k fendigis pro internaj 
kvereloj; facilanime ili es peris rapidan 
triumfon fidante sen dubo je milita 
potenco, sed sinsekvaj fiaskoj k neevi-
teblaj detenoj nebuligis la venkon, 
kíun naive ili kredis facile atingebla 
En tiom longa tedo de nevola atendo, 
dísputoj akrigis¡ fatala neplenumo de 
faritaj promesoj kreis novain pli gra-
vajn koTJ..!plikajojn, k tia siluacio, ofte 
preskaií haosa, estis kelkafoje solvita 
perforte kun pafiloj en manoj. 

Nía popola fronto, tago post tago 
sukcesas ordigi ciajn problemojn d~ 
nuna situ~cío,_dum fasistaj murdistoj 
estas dev1gata1 solvi konfliktojn, ciu-
tage aperantaj, kio bone helpas sen-
cesan kreskadon de konstanta elfluo, 
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Ili malafa b I e kaptis la gvidajn 
posten ojn k senzorge okazigis spe 
cialan animstaton en pluraj oficiroj 
kiuj malfrue memoris pri siaj patriota/ 
sentoj k pri sía memestimo; ili ne plu 
povis iel toleri tian tiranecon k kun , 
siaj famiHoj forkuris el la lando. Estas 
pli o! du cent hispanaj oficiroj, kiuj 
alvenis en Gibraltaro k jene deklaris. 

« Ni esperas ke nova Híspanio ' 
pardonos indulge tiujn, kíuj-kiel ni 
-kredis plenumi sían devon, k punas , 
tiujn, kíuj makulis gloran uniforman , 
en lukto kontraií síaj fratoj. Ni ag- , 
noskas ke hispana popolo baldaií es- 1 

tos legitima mastro de tuta Hispanio ' 
per hProa triumfo. • 

Kun amaro de fü1sko, ili agnoskis ¡ 
ke nía milito sin transformis en invada I 
milito, ke germanaj oficiroj cion or-
donas k ec a restas hispanajn oficirojn. · 

Ankoraií estas interesa aspekto en 
tiu sencesa elfluo. Óis nun la forku- , 
rintoj estis soldatoj k laboristoj, kiuf 
devige estis en fasista zona. Antaií 
kelkaj tagoj same komencis signifa 
forkuro; iliaj veraj volontuloj, fasistof 
el popola klaso ankaií ve.nas al ni. 

Ni ciujn amike akceptas. Nía kam-
po, kampo de justo k Jibero ne estas 
fermita por iu hispano, kiu komprenu, 
ec malfrue, nian yeron k nian pravon. 
Ni estas la aiítentaj hispanoj, kiui 
defendas la sendependon de invadita 
patrio; ni neniun persekutas pro reli-
giaj icleoj, car ni defendas cíes libe-
ron Ciuj honestaj hispanoj povas 
logi en nía tendo. 

~UR PER VIA SUBTENO 
ni vivas kreskas en nía entrepreno, kiu pruvas, pli efike ol miloj 
da vortoJ, ke la esperantismo estas grava potenco se oni kuraAe 
scias penetri en la fundamenton .de gia popola konsisto. 

Se vi aprobas nian taskon, en tiu senco k en tiu direkto, daiire 
k senlace kolektu monerojn, kiujn ni redonos al vi, iom pli poste, 
en formo de bela gazeto kun frazoj k trafaj esprimoj en nía otila 
k dolca Esperanto... · 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRBSO 
nur por mono 

FARENC GUSTAVE 
ó6 Rue du Pare 

ORLEANS (Loire1) FRANCIO 

nur por mono de 
PETRO van der PLANK 

1 
1 

Van Speljkatraat, 48-1 
postQiro 2411642 

AMSTERDAM W. Nedcrlando 
REDAKCIA A DRESO POR tJO ALIA. 
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POPO LA 

La filino de la cefmi nistro, k-do. Largo Caballero, disdonas Judilojn 
al iníaninoj, kies patroj mortis en In batatrronto 
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LA TUTMONDA PA~O 
Jus aperis grava manifesto de la 

Generala Unio de Laboristoj (U.G.T .) 
kiu tekstas jene: 

•La Nad a Plenumanta Komitato 
~-" U. G. T. pretígas mobilizadon de 
ciuj laborist oj k demokratiaj fortoj, 
kiuj kapa blas kreí fortan · 
en lavango favora al interesoj de his-
P~na popolo k de tutmonda paco, 
mmacataj de la fa.sismo. 
. _Ni ne plu forlasu, unu post alia, 

nia¡n plej bonajn poziciojn, antaií 
lsencesa cantago de fasistaj registarojl 
am alvenis taiíga momento por paso 
al ofensivo; sola rimedo, kíu evitas 
la grandan katastrofon, svebanta su-
e_er la civilizíta mondo. Ni kunvokas 
~~in antifasistajn partiojn k organi-
koin de la tuta mondo al grandega 
/ 0Lveno, kiun ni proponas okazigi 
n ondono. 

k 1 d_eziras aiídigi al demokratiaj 
lik ª oristaj popolamasoj, la aiíten-
li an vocon de kruela hispana realo, 
li~ baldaií ~ovas transform}~í en sen-
ron\ 1raged10 pereiganta cres kultu-
. demokra tíon. 
leRt~ lter Citrine deklarís al niaj de-
e 1.011 dum lasta kunsido en Parizo, 

h¡~ 'ahªY? ne povís helpí decidige al 
au P1. na1 laboristo j, pro la indiferento 
&ord~~º •. tra kiuj la angla opinio ri-

" man lukton. Sed la .delegitaro 

de 7'rode Unions de Londono, kiu nun 
estas en nia ]ando, aserias al ni, ke 
angla popolo jam ekkonas la veron 
k forte deziras helpi la hispanan 
popolon. 

La Plenumanta Komitato de nía 
Unio avidas konigi la veron, ne nur 
al demokratia angla opinio, sed al 
ciulanda opinio, kiu guste taksas la 
homan diJnon kun la tuta vero, por 
ke i1i elcvidu la tujan dangeron k 
kurage penu eviti la grandegan buca-
don, per potencaj fortoj de demo-
kratio, laboro k paco. 

Ni, preparante jam la koncernajn 
arangojn, cíe atingis varman akceplon 
pri nía projekto. La etburgaj liberalaj 
parcioj, la intelektularo, la junularo 
aspiranta al pli justa vivo, lc1 grandaj 
organizoj de sindikata movado, la 
Internacioj de I' proletaro, unuvorte, 
ciui antiiasistaj fortoj estas kunvo-
kitaj al granda mobilizado. 

La hispana Óenerala Unio de La-
boristoj ne sercas paroladojn nek se-
nefikajn rezoluciojn: gi deziras kura-
gan, kunordigitan agadon de ciuj. Nur 
tíamaniere la bruligo, kiu ruinigas 
ciel nian landon, ne etendigos sur 
la tuta mondo. 

Ne plu egoí~ma malkurago. Ni 
mobilizu cíujn; ni pasu al atako. Kon-
traií la kríma fa.sismo) Por la demo-
kratio k la rajtoj de laborista ¡,opolol• 

Ó8NERALA UNJO DE LABORISTOJ 
Plenumanta Nacla Komllalo 
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AL HISPANIO 
Hispaniol Land' libera, 
Espera stelo de l' mond' l 
Al vi, tra la globo tera, 
Sin rulas potenca ond' , 
Estas aera tavolo 
Dis rompata de la vent' ... 
Se venkos vía popolo, 
Ói estos tutmonda venk' 1 
Suferantoj en karceroj, 
Mizerantoj en malsat' ... 
Al vi íliaj esperoj, 
En vi ilia bonstat' 1 
L'.io al vi, Hispanio 
<'.:io en vía futur' 1 
Vin rompas perfid' nenia, 
Nek ajna ega tortur' ! 
Plej forta estas la volo, 
Plej sankta estas la ver', 
Se levas sin la popolo 
Je lukto por la líber' ... 
Ankaií en la sanga maro 
Dronis Soveti'-patrin', 
Plej aca mondkrimularo 
De cíe atakis nin. 
Mortigis niajn ínfanojn, 
Bruligis urbojn al ni, 
Plej fiajn plenumis planojn 
Tutmonda la tirani' . 
Sed nek kanonoj, nek tankoj 
Kondukis gin al efik' 1 
Jetita je ciuj flankoj 
Estas nía malamik' . 
Kreajo de la genio, 
De nía gvidant'-geni', 
La nova Konstitucio 
Felicon gardas al ni. 
Ni kun vi, bispanaj fratojl • 
Ni, plentriumfintaj jam. 
Al vi estas niaj satoj, 
Plej kora, plej varma am' 1 
Ni helpas vin plej fidele 
Per mono kaj cía vest' . 
Hispaniol Landa belal 
Ankaií venos vía fest' . 
Forjetos vi acajn hundojn, 
Vendantojn de la patri', 
Ni helpas kuraci vundojn, 
Kiujn perbatalis vi. 
Por vi, fratineto juna, 
Verda stelo de la mond' 
Okulnigra, hararbruna 
Por vi brilas la estont' l 
Plej forta estas la volo, 
Plej sankta estas la ver' 
Se levas sin la popolo 
Je lukto por la líber' 1 

' 

' 

Konstanteno GUSEV 

~YYYY"n••··········~············ 



4 POPOLA F RONTO 

AL NOVA EKONOMIA STRUK TURO 
. E~ zistas cer ta scivo lemo pri la celo , al kiu la hi spa -

no¡ voJas, en la kadro de la ekonomi o. E vide nt e, la 
enlanda st rukt ur o indust ria k kom erca, ec en meze de la 
ko nvuls io de la inte rvena mili to, evol uas di nova for mo 
pli r a cia . Ne pov us tio oka zi a limani ere pr o la for ta 
frapo de la devigaj cir kon stan coj, sku an taj la baz on 
de la eko nomio. 

O ni ne povas an koraií preciz igi, kie n ni aliro s car 
nun cío ape ras provizo ra . Temas ja pri •ekon omio de 
milito •. t. e. nask iginra du m mili ta epok o k sekve, ne 
kla re difinita. Tame n es tas an ta iídir eble, ke gi tend encas 
al socialigado, precipe ce la gr andaj kap íta lis taj entre -
prenoj . Óe n erale, en ciuj kampoj de la ekonomio , la 
tendenco es tas a lpasi la labo ri s ta kla so al respo nd eca j 
pos tenoj k aJ kung uad o de la profito j de la komuna 
la bo ro de ciu j pa r top ren antoj . 

P rave on i pa vas jarn a n ticipi, ke Hi sp anio kr eos sían 
propran eko no mi an sis temon, ne laií regulo j kop iit aj 
fidele de alia !ando aií laií teo ría s a blono ajaa , sed lau 
si a in sp iro k bezo noj kun pr op raj ecoj , en iela ori gina.la 
ma nie r a. Espereble kr eskos harmonía ínt er la dive rs aj 
int ereso; r es pek tindaj, ciam Iaií la principo de cíes 
su bmetigo al la ko lek tiva bonst ato, t. e. al la generala 
int er es o de la po polo . 

La i deo pr i lab or is ta ra kontrol o a ií inter veno en la 
in dustri a j b rancoj , ne est as no va en la aspiroj de la 
p rol eta klaso k ne povas est i rifuza ta ki el maljusta. La 
a lpr o pr igo, favo ra al la lab o rist a ro , de la gravaj entre-
preno j, ap ar ten in ta j al ele mento; fakte subtenantaj la 
r ibeb n , es tas natur a rezu lto de la sinteno de tiuj mas-
t ro j, kiuj celi s skla vigo n de la his pana proletaro. Krom 
tío , ~· zistas kolekto da af eroj , kiu j, pro sía karakt ero, 
post ulas n ep ran naci igo n, t. e. a pa rt ení al la nací~ Pº: 
se da.ja ro car n e deca s, ke ili~ daiíru esta~t'.3-i prtva!ª1 
bienoj de iu a jn . E venr uale , lau la eco de hu¡ propra¡oJ 
la eksp ose danto j est o s au ne kumpensataj. 

Gvidpunk to por tiu politiko estas, ke okaze de 
n ego co ap a rte nint ~ ~I iu ri~ e!into au. s~bteaanto de la 
ribelo li estas sem g1ta el s1a1 propra¡o ¡ sen kompenso. 
Por kbn sí deri ad epton de la ríbel o iun ajn, estas necesa 
kondic o ke la koncerna persono aií personara estu 
a ntaiíe kon da mnita de komp etenta tribunalo . eniel 
on i po vas tak si kid _fa~ist~n, personon_ ne sub~etita a l 
jugo de tribuna lo, au r1cevinta senkul ptgan verd1kton. 

Definiti va j pasoj ne ankor au estas faritaj k ni pri-
ta ktas tiun temon la ií la nunaj aspektoj de la afero; en 
Kat a lunio k en la Val encia regiono tr e similas la aga doj 
pri la ekonomio. En okazo de kol ektivigo, ekzemple, en 
Kataluni o la entrepr enoj devas enteni almenan 100 
Jabori s tojn dum en Valencio sufícas 50. En ambaií re-
g ionoj, kia m la mast ro malaperis, forlasant~ Ja gvid~ -
don aií se li suferís kondamnon, esta s dev1ge kol ektJ-
vigi la koncernan entr eprenon, ~c. s~ gi okupas mal pli 
da Jaboristoj al la nombro antauf1ks1 ta. 

En ciuj kolektivigoj normalaj, t._ e. se la mas_lr?j n1 
est as fas is toj , oni permes as kom pens1 la s enproprtgi!ojn 
kiuj cetere rajtas re s ti pa rtop re nan te la laboron en 
difiníta poste no. 

La kontr olo de la komer co k de la industrio, kie la 
dun gito j esta s ma lmu lte nombraj , difinas r~g~lojn por 
la funkciad o k por la di str ibuo de la prof1toJ, el kiuj 
la mastro eltíras 40 °lo-

Kia m temas pri eta entr epr eno estra ta de modesta 
perso no, plej of te sen dun gitoj, gí funkcios tute libere 
P.scepte s e la int eresatoj petas interkonse11te kontrolon 
k la insta nc oj aprobas gin. 

Kon cerne la domojn au logejojn (kíes luprezo estas 
raba títa per dekreto, ekde la unuaj tagoj de la ribelo, je 
50 ¼ ) gis nun la senproprigo trafas ekskluzive la dom-
posed a ntojn fa.sistajn La tuta afero e~tos amplekse, en 
opor tun a temoo , la objekto de lega regulara . 

Rilate al la kamparo, jam la 7. de pasinta Oktobro , 
la konce rna ministro dekretis la alproprigon sen kom-
pen o, de ciuj bi enoj pos edataJ en la 18 . .Juli<? de perso-
no j aií kor poracioj malrekt~ au senp~re 1~phkata1 en 1~ 
ribelo . La grundo estas domta al la s1mpla¡ kamparano¡, 
kiuj libervole kulturos gin izole aií ½olek!~ve, laií reguloj 
stari gitaj tiu cele, ciam k?n subvenc10 c1a ~e!po dJ la 
stato . En tiu direkto, om atendas plua¡n pasoJn Jau la 
princípo: -la tero por tiuj, kiuj gin prilaboras• . Tío 
naskos novajn senproprigojn, kun proporcia kompenso 
Jau la kazoj, en pli ma lpli proksima estonio. La stato 
prot ektas la modestajn terposedantojn, kíes rajtoj estas 
lege agnoskíta j. Antaiívideble, la rentum o sub kiu ajo 
formo, malaperos. 

Jen estas la esencaj trajto j de la nova ekonomio, 
kiun akusis la ribelo de la reakciaj tavoloj. enio estas 
en gi aiídaca au kontraulega. Efektive, cio estas en 
germo, entenata k permes11ta en la Konstitucio de la 
jaro 1931. La plej skrupula horno, deziranta ke cío 
algustigu al la fundamenta kodo de la nacio, ec en 
revolucia periodo, ne povus riproci eksceson, car la 
Konstitucio ebligas la r enver:.o n de la tuta ekonomia 
strukturo de la landa per sistema socialiga do de la 
dive rsaj rica j fakoj, se tiel konvenas al la intereso de la 
popolo . Konsekvence do, ni gis nun fdris nur moderain 
provojn por aliigi la antaiían ekonomian bazon, kin 
elmontrigis per la sperto absolute netaiíga k tute mal-
justa k, kiu krom tio, kondukis la prívilegiulojn al 
perfida k monstra ribelo . 

La sociordo r~ganta, gis la 18 Julio, en nía land~ 
krevis, pro la fakto mem de la reakcia ateneo kontrau 
legitima regisraro k la i:ílega Konsti tucio. Kia ajn estu 1~ 
politika regimo, kiun definitive adoptos Hispanio, ont 
ekde nun pavas jaro esperi, Ice neniel fieros tiranio a~ 
partía diktatoreco, sed starigos kunagado de la diversaJ 
tendencoj en efektiva popo la demokratio, kie foresros 
por ciam la ekspluatado de horno al horno. 

......... ....... . ... .............. .. . . .. . . .. .. 

Kelkaj membroj de nia red11kcio st11raa 11pod 
111 stando de POPOLA FRO TO, en 111 tb· 
pozicio de libro; k gazetoJ 11nlif11sist11J, kiC 
amasego da kover10J, arle ar11nflt11J, monrrf• 
pub like la 1u1mond11n sondaron, kiel sekvon de 

en1uz1asm11j klopodoJ de la progreseni• 
esperan1istaro 

........ .. . ... . .......................... ;;:;;..: 
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LA PREZIDAN -TO PAROLIS! 
La noma diskurso, iome1e vuolila per emocio, de lo srora Prezidanfo, s-ro Azoña, 

lo 21. de pasinra lanuaro nugis admone Ira la mondo kiel heroldo de vero. . . 
. En lo neeblo, pro kelkaj koüzoj, eldoni aparre la kompferan p11rol11;don, nr 11per1g-os e, sube la piel interesan rrogmenron, kles enhavon ni peras a1enre s1ud1. 

en la urbo~omo de Val_enci~, antau_ ministroi k popolaj a uro- la militon ní nur ha vas unu solan rimedon: gin dai:írigi 
rl·,aiutoi, la Prez1dan10 parohs k, 1nfer alto, li diris jenon: k · gis la fino, venkobati la ribelírrf~jnl c_erte, po~t m~ 

i faras militon, terura milito sur la korpo de nia venko, ni jam konsfatos, ke la neut_ralulo¡ k skepttkuloJ 
ropra pa_trio; sed ni fara_s l!lili_ton car al fío oni provo- agnoskas, finfine, ke ni esfís prava1l_ . . 

kis nin. Nt es!~5 la ofendttoJ; m_ ~em ~un la Respubliko Por Jimígi la militon, la Respubhko far1~ vundo¡n en 
l< la stat~, reg!mo k_ Ol'~ano, ktu¡n nt havas la devon sia rajto; gí permesis esplorojn k kontrolo!n, kvankam 
defenda ~1. 0~1 atakis mn unue, tial ni atakas nun la svinganfe ciam la princípon ke legitima reg1sta~o povas 
atakinto¡n. Nia pravo estas plena antaií la konscienco komerci kun ceteraj statoj¡ insiste oni diris al 01: ~stas 
pleí pos tulema, antau la esploro plej rigora. konvene, por la paco internada, io!Dan to_ler!mon•: L~ 

~ciu la tnta m~ondo ; s_ciu ankaií cíuj hispanoj, kiuj respondeca regisfaro akceptis, kun rtmarko¡ au kon?1c_o¡! 
batalas en unu au en aba flankol ni faras la milíton sed príncipe ni akceptis tion. Tamen, h_al nek por l!m1g1 
.kiel devon, k en la plen .umo de tiu devo ni estas pretaj la míliton, nek por estingí la militan, m estas preta¡ ak-
persist i, kun la necesa obstino, por atingi nian celon. cepti dubojn nek ombrojn sur la hela emblemo de la 

La probl.emo, ce Ja komenco, estis por ni afero in- Respubliko, sur la legítimeco de la regimo, sur la ~u!<?-
terna: r estari gi obeon al la lego] kvazaií grava demando ritato de la registaro nek sur iu ajn fundamenta mstt-
pri publika ordo. Bedaiírinde ne es1is tiel; la militista tucío de la oficiala stato de Hispanio¡ pri tío, nenion, 
ribelo, ekde la unua momento akirís la trajtojn de dan- preferinde pereil 
gera ínternacia konflikto; ec pli frue ankoraií aperis tiu Sed ni, la stato k la popolo kune, ne luktas nur por 
karakfero car, sen antaña k intensa laboro internada, jura koncepto. Nel ekzistas ja en nía apopeo iu nervo 
la militísfa komploto ne estus eksplodinta. tremanta, histo patosa de la koro kvazaií kerno de nía 

Laií du manieroj la ribeb akiras kategorion de fervoro. Ni luktas por la esenca unueco de Hispanio; 
rava dang ero internacia. Un ue pro la afrika deveno, ni luktas por la sendependeco de nía patrio k por la 

pro la fa kto mem ke Maroko estas magazeno I< bazo por rajto de nía popolo gvidadi mem libere siajn proprajn 
la ope racioj. Due pro la he lpo, per materialo k ec armeo, destínojn. 1-'or tio ni luktasl 
kiun kelkaj nacioj liveris k liveras ankoraií al la ríbelo. Malgraií la vero oni aiídas, en nebula propagando, 

P ri la unua as J)ekto , la fakto estas klara: en la parto ke ni luktas por la komunismo¡ tío estas stultajo krom 
el la his pa na Pro tekto rato de Maroko, la mílitistoj zor- mensogo. Se ni batalus por la komunismo estus luktan-
gantaj protekti la koloni on ekrib elas k0ntraií la legitima taj nur la komunisfoj; se ni batalus por la sindikatismo 
regístaro de la responde ca nado. Poste ne nur ili venís eslus luktantaj nur la sindikatístoj; k por dekstra, meza -
persone militi en Hispanio sed, krom tio, ili tiris al aií maldekstra respublikanismo nur la respublikanoj. Ne! 
batalo la hispanajn regimentojn dejorantajn fíe, ili al- la afero ne estas fiel. Batalas la proleto k la intelektulo, 
portas indigenajn trupojn, ili varbas soldatojn ínter la la profesoro k la burgo-car ankaií la burgoj luktas-Ja 
maiíroj de la regiono k ili transformas la terenon, kie sindikatoj k la partioj kun ciuj popolanoj grupigintaj 
Hispanio plenumas internacian konvencion, en bazon de sub la nacia standardo. Ni batalas nur por la sendepen-
milita atako kontraií la normala ordo de la Respubliko. deco de Hispanio, por la libero de ciuj hispanoj k ec 

Dua aspekto estas la helpo, kiun certe la ribelin- por la honoro de nía landa. 
ioj ricevas de kelkaj eúropaj landoj. Kíam la maiíroj ne Cu tiom kostas ankoraií kompreni la herodn im-
taügís por la efiko de la ribelo, komencis vení al His- pulsan de brava popolo, kiu rifuzas katenojn? Cu tiom 
panio armitaj batalionoj de aliaj landoj. Tiam la morala konfuza estas jam, por multaj personoj, la koncepto pri 
situad o suferas ·sangojn, car jam ne plu temas pri civila libero, pri homa digno k pri nacía prospero, ke sajnas 
milito, sed pri fremda invado de nía lando, k tíuokaze stranga celo lukti por io ekster la interesoj de klaso 
jam ne nur estas en dangero la politika regimo, sed la aií la programo de partía? Cu ankaií, la intima instinkto 
alítentíka sendependeco de Hispanio. de libera horno k la fiero de hispano, O'e suficas por 

Antaií la nova demando 1 aperas en unua vico aliaj morti en la tranceoj? 
faktoro j pli gravaj, kiuj kreas por cíuj hispanoj, ec por Kontraií la tiranio, kontraií la despotismo, ciam k 
la ríbelintoj, problemon de konscienco. cíe, vía nuna Prezidanto-estro de la Stato aií najbaro 

En fluo de bona volo, mi deziras supozi, ke en la de Madrido-estos fervora k simpla soldato. 
flanko de la ríbelul0j estas rnultaj personoj blindigíntaj Finfine venos la paco kun la agrabla espero ke la 
Pro politika pasio, ¡.,ro partía fanatikeco, pro obeemo gojo elversigos sur vi cíuj. Neniu el ni kulpas pri ci tiu 
malbone komprenata k ec pro dangera kamaradeco, sed skrapdnta destino. Ni nur plenumis la angoran devon 
kostas a l mi grandan penon kredi, ke ínter la ribelinta rajdi sur gusta nivelo en la dolora stupo. Venos la paco 
ª~meo ne estas m1:1ltaj homoj, kiuj sentas honton, kiel k venos la venko, sed la venko estos anonima gloro: f1spanoj, kiam je ilia ribelo ·oni faras slosilon por mal- venko de lego, venko de popolo, venko de la Respubllko. 
~rmi la pordon de )a nacía teritorio al fremdaj inva- Nía venko ne estos venko de gvidanto; estos triumfo de 

~_Jnfoj. Ribelo kon1raií registaro, ribelo kontrau legitima la libero, triumfo de la popolaj raj:oj, triumfo de mora-
f~1emo, jen faro, kíun mi estas preta konsideri, se ne laj atributo¡, antt1ií kiuj humile mi fleksígas Tio neniel 
ega, almena u akceptebla; sed eblígi la invadon de 1~ estos triumfo vanta car, kiam oni taksas serene la dolo-
Propra la ndo , tíon ja neniel oni po~as n,ek ~evas _ak~~pt1. ron de hispano, kiun mi sentas en la animo ne tas 

.. Nun oní studas el<sterlande pn la mamero hm1g1, la dece akc~pti sen cagreno venkon kontrail sam'naoianoj 
:h~on, po r ke gi ne ekflamu je ge~er_ala konflikto. Se 1~ Certe, kiam vía unua magistrato levos alten la l~ib!oJr.a 
1 nge_ro de nia milito kreskas, Jau mrerve_no de -aliaJ de la venko, _eble _tiam kr_evo~ lia koro de fi~tta r. ,,QJlblt· 
s:"sdo¡, ~iuj metas siajn armeojn en Hi~pa~1on, k_un tro kano, k nemam Jam om sc10s plu kiu u eA'l& PR 0 

. ~ektindaj celoi ni ne ha vas uaturaJn nmedoJn por la libero de Híspanio. ' 
/ 111 líun konduto~. Aparrenas al alíaj limigi _la miiit~n; (Tondra aplatldado estas broto p,or la be 
~k!~fenas al alíaj restarigi Ja obeon al la juro mterna_cus! lado. La Cecatanraro arare aklam11J A-s4 

dale profaníta en nid Jancda ,hejmo. Sed por estmgt Re:ipubliku k almbolo de unucco tutpopoia ko-,:c.s ....... 
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FR~N~ZA DtTRU~MO 
~er mallai:ítaj vort oj, kun tremo 

en sia voeo, larmoj en okuloj k teruro 
en la rigardo, andal uzia farmisto ra -
kontis al ni... 

La bieno, kie Ji laboris kusas sur 
la limo inler provinc oj de Cordoba k 
Jaen¡ tie li pace kulturi s la olivarb aron 
antaü k post la ekrib elo, gis kiam al-
venis decembra tago k la avangardo de 
fas istaj trupoj , blondaj maiíroj el hit-
lera deveno k brunaj maüroj el Afriko, 
ating is tiun lokon en impeta ofensivo. 

La farmis to kun siaj familianoj , 
kiel aliaj lab oris toj, forkuris k forla-
sis kun cagr eno la amatan teron la 

1 
sa ta ta jn arbojn ... 

Strangaj orgioj k frenezaj dibocoj 
makulis brue¡;¿e la noktan silenton de 
tiu poezia loko, gis kiam Jojalaj trupoj 
den ove ricevis nova j n elementojn; 
ba talionoj de lojala generalo k de 
Internada Brigado efike k kurage 
a takis rekonkere. 

Germanaj maüroj k afrikaj maüroj 
estis devigataj adiaüi la bienon. Mal-
paciencie k gojplene la farmisto reve-
nís, sed ... 

-JGam mi alvenis en la bienon, gi 
brulegis k mi vidis ion pli malbonan. 
Ili fortrancis pli ol du mil olivarbojn, 
pli ol du miJI Tío estas vere puninda 
krimo, car necesas plurjara laborado 
por ke tia arbo povu doni fruktojn. 
Oni ne povas anstataüi la tempon per 
sterko. Ho, ve, miaj olivarbojl Ne estis 
miaj, sed mi plantis ilin, mi zorgis 
ilin, mi fieris pro íli ... Ne ekzistis plí 
belaj olivarboj en la tuta regiono. 

La maljuna kamparano, fortika 
viro kun bruna haiíto, emocie ploris 
pro nekonsolebla sía doloro ... 

• • • 
En multaj lokoj de andaluzi3 re-

giono tutsame agis la fasistaj trupoj; 
ilí celis per rapidaj marsoj atíngí la 
posedon de kelkaj miloj da hektaroj, 
en tíu taiíga tempo, por rikoltí gran-
dan kvanton da olivoj transportotaj 
al Seviljo. La olivoj valoris milíonojn; 
malgraú cío ili ne atingis la rev itan 
plenumon de sía celo. Dum la mallon-
ga tempo de sía mastrumado ili mal-
havis kamparanojn; i1i ne trovis la-
boristajn brakojn por fari rikolton. 
Poste, niaj trupoj devigís ilin al rapida 
forlaso de tiu profítodona projekto ... 
k íli brulígis k sovage fortrancis. 

La farmisto n u r trovis, sur sia 
amata tero, la bufan markon de fasis-
ta bordo en freneza detruemo. 

POPOLA FRONTU 

TELEGRAMO 
DE M INISTRO AL EKSMINIS T RO, 

DE SOCIALISTO AL SOC IALISTO 

K11m11r11do ln d11lecio Pr ieto , hispana 11oci11li8t11 ministro de 
Maro k A ero ju s sendis 111 k11m111 ado Vandervelde, belga socia. 
lista gvid11nI0, jen an relegromon : 

En ni 11 10111111 11mi keco k en mio profunda admiro 111 vla 
K -do . Vand er veld e talento k 111 v io im it inda poli1lk11 vivo, mi trovas suft~an funda. 

menron por 11dresi al v i ci tiun releg rarnon de gratul o, 11nt11ü 111 eksclo pri forlaso de th& 
posteno , kiun vi okupis en la belg a regr sta ro , monrrante tiel vian gravan m11lkon11enton 
pr o ~ia s ln1eno je In 1r11gik11 lukt o , kiun s ufer as Hispan io . 

Kiel his pana soci alisto , mi konst at11s, kun doloro, In teruran parndokson ke, dum ¡11 
prolet aj porti oj de tura Eüropo espr i mns al ni l11üte tre varmnn k sinceran 11imp111ion, tiut, 
kiu i en ilia no mo k reprezenJo kon11lstigas parton en la regis111roj, kor:it.rlbuaa _manovre 
suf oki la proleta ron k la demokration de nía !ando, malebl1gante al leglltma reg111taro de 
His panio helpojn , kiuj neniam renkontis b11rojn en la juro lnternacia, i:net~nte legitiman 
regisraron, garanti o de pacifi smo, en la saman rangon de egaleco ol r1b~llnt11j m~lltlstol 
kunli g iraj al írenezaj imperia li smoj, p11r1oprenante en la malnobla f~rso prt ak?rdo1, kluf, 
cinike ciflra i de naci oj hel panraj la r ibel o n, 111üq-as r.ur por nodi nin ph k ph, dum onl 
malsparas subt enon por la ribe lulo j . Vi, " miko Vande r velde, kun gesto aroga, savaa vlan 
soci al isr an his ro r ion sen rnaku lo, k l iver as al v iaj sam idean oj el Hlspanio mildan konsolon 
po r la gr nnd a cagr eno kaüzira de sancell~ ema k ne.komprenebla konduto de allaj elatara 
flg ur oj de la eii rop a soc iali smo . Tre kor e vin salutas 

Pon . OTILA M~DITADO 
lnrer amaso da simpntiaj k 

vi gl11j gazere.toj de. la diver sa!. 
k tre mudelaj, sekcioj de la 
N cderlanda Federado de la-
borisr nj esperanti11toj, aperas 
«La Cenero >, orgnno de la 
Amsterdnma k unua sekcio, 
kie ni tr..,vis meditigan arti • 
kolon. kiun ni plezure repre -
sas pro ~in instrua enhavo 
por la nuna tempo. 

LA REDAKCIO 

LA DBVIZO: POR LA BATALILOJN! 
ESTU POR LA BSTONTECO 

Jam de longe mi pripensis la afe-
ron cu la laboristoj devas uzi la armi-
lojn, k mi konkludís, ke estas nepre 
necese, ke la tuta proletaro amikigu 
kun la armilaro, kiun gi tutkore ma-
lamas. 

Kiam post la milito, ta popoloj el 
diversa j landoj vidis la haoson, kiel 
frukton de kvarjara batalado, ili havis 
la opinion . ke oni d~vas fari cion por 
malhelpí la ripeton de tia kruelajo. 
Estis precipe la laborista movado, en 
multaj landoj, kiu faris plej multe por 
la paco . Ni instigis la junularon ne plu 
porti armilojn k disvastigi la pacajn 
ideojn. Sed, ho vel en la daiíro de 
kelkaj jaroj multo aliigis, akiris forton 
la plej abomena el ciuj malsanoj: la 
fasismo. En la landoj, kie gi sukcesis 
preni la registar-aparaton, ta laboris-
taj m~vadoj estis ra pide ·nulígataj, k 
la bemta laboro, rikolto de tiuj mo-
vadoj, ne havas jam valoran por la 
nuna epoko, e ble nur por la estonteco. 

En landoj, kíe la laborista movado 
ankoraií ekzistas, gí havas, almenau 

INDALECIO PRIETO 

laü mi, la devon fari, el ciuj siaj mem-
broi, la plej bonajn k perfektajn uzan-
tojn de armiloj por ke, kiam la sova-
guloj, kiaj estas la iasistoj, kloµodos 
perforte alingi sian celon, la proletaro 
povu diri: haltul same kiel faris la 
heroa batalantaro de Hispanio, k klo-
podis f ari ankau la aiístria laboristaro. 

Provizore estas nun sankta devo 
de la tutmonda popolanaro venki la 
fasismon, p~r cíuj rimedoj Multfoje 
oni povis legi, en la jurnaloj, ke ce la 
komenco de la hispana militista ribe-
lo, al la lega registaro mankis sufice 
da ekzercitaj batalantoj. Estis ja sufice 
da kuraguloj, ta rnen en moderna mi-
lito, kurago nur ne suficas, oni bezo-
nas spertajn soldatojn. 

Estas evhlente, ke la batalantoj de 
la •Internada Brigado• estas kvalite 
pli valoraj ot tiuj ceteraj batalantoj, 
kiuj neniam uzis armilojn. Precipe 
multaj germanoj, angloj, poloj, fran· 
coj k hungaroj estas pli spertaj, ol 
aliaj batalantoj, car i1i mem partopre-
nis militon dum ta jaroj 1914-1918. La 
laboristaro en landoj, kíe ankoraü ne 
venkis la fasismo, devas zorgi, tute 
preta, por defendí siajn rajtojn. Certe 
vi devas kompreni, ke ei tiun artiko-
lon verkis ne frenezulo, sed horno. 

La verkinto de ci tiuj linioj tre,be-
daiíras, ke li antaii du jaroj, ne kaptis 
la okazon ludí je soldato, k 1i reko-
mendas al la socialistema junularo ne 
rifuzi la militservon, instigante eiuJn, 
kiam tio eblos, klopodi atingi ian altall 
rangot) militistan, ear ttel oni pova5 
ankaii tre efike servi la interesojn d 
la tutmonda laborista klaso, en okaz0 
de simila aventuro, kiu nun flamas 11 
Hispanio. PO VIRO 
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lft0ZAll40 
oe rmana nacisocialista partio st~-

' . en hi pana Maroko kvar ofi-r1J\1 por propagando (en urboj Te-
cd 1 !elilla, Ceuta k Larach'!), du 
to.ir' .. (L p , • in uloi kanaria¡ as almas k ~"ota Cruz de Tenerife) k alia en Ifni . 
_a dolfo Langenheim, ingeniero, kiu 

•a en Maroko, eslras la tutan afri -
~lan organiza n. Li~ cefa helpant~ es_tas 
Herbert Wilme km estras la oh ce1on 
de Larache. 

Jnter la araba logdntaro i1i propa-
gandas ener? ie laií antijuda senco . 
En arabe verkita brosuro ili dir as: 
,La judcj es tas agentoj de Fra ncia k 
e, pluatas vin . Germanio persek ut as 
¡udojn dum Francia protektas ílin. • 
1 Forkuri ntoj alven intaj en nia jn 
liniojn de Guipuzcoa sciigis ke la 
fasistoj jus mobilizis vir ojn de 
1-t gis 50 jaroj. Tiamaniere ili celas 
sropi la brecojn, kiu j ciu tage pligr an -
di" as pro manko de soldatoj. 
, Post la mari sta ribelo, niaj portu-
galaj kamaradoj klopodas cíel alba -
raJi la sufokigan premadon de la fa-
s1sta diktatoreco. 

La 20. Janua ro eksplodis dek tri 
bomboj en divers aj lokoj de Lisbono: 
ministerioj, his pa na j ejoi, radiostacioj 
k. t. p. La reg istaro ne suk ces ís rnal-
kovri la aiít oro jn . 

i fir me esp eras k éiuj demokra -
taj fortoj de nía na jbar a !ando persiste 
luktos gis a tin go de komuna sukceso. 
• Ciutagaj eventoj bone pruvas la 
•rre-interve non » de íuj landoj, sed 
malgraií tiu ofta riperado la demo-
krataj landoj nenion a iídas k vidas. 
l!i kasas la kapon, kiel strutoj. 

Kontraií urbo Almeria, la germana 
militsipo «Admiralo Grafo Spee • pre-
paras k helpas atakon pere de hidro-
Planoj, kiujn gí kunportas . 

Dum vojago de insuloj Balearai ª! Barcelona, franca militsipo «Mai-
lhe l'reze• estis atakita de fasista 
aeroplano, kiu jetis ses bombojn k 
rapide malap eris . 

Similaj eventoj okazas eiutage, 
~ed tnalgraií. tío la komitato pri ne 
interveno daiíre diskutas. 
! Apud Madrido , en • ruga monteto • , 
~1Jst~ rnezo de Hi spanío, niaj trupoj 
t ª~hs Plí ol cent soldatojn k tri ofíci-
~nu el i1i es tas la komandanto 

Beld a , kiu poste sin turni s prop ravole 
per laiítígilo al la fasis toj, a l kiuj 
diris : «Kamaradoj, mi estas ci tie, 
kun la •ruguloj •, kiuj don is al mi 
mangajoj n, vestojn k ec taba kon. Tie 
ni estis trompitaj k malsat is. Tuj kiam 
estos eble vi devos veni ci tien .• 

Post tiu j vo rtoj, kapita no k kelkaj 
soldatoj de la leg io venis tuj en ni ajn 
t raneeojn. 
• Fra nca gazet a ro sciigas, ke la filo 
d e grafo Kelcek, a mba sa do ro de Hit -
ler en Parizo, mortis luktant e en fa-
s ist aj trupoj. 

Ankau estas kap tit a nepo de Von 
Pape n, no mat a Wolfman Ey nhat el, 
kiu luktis en norda front o. 

German a nobelul aro sindon e h"l-
pas siajn his pana jn ko legojn, car i1i 
a nk aií formis potencan fronton. 

Eble pro h itle ra insti go, gene -
ra la Franko mendis grandan kvan -
ton da bankbil etoj en Anglio , k eble 
pro tío ke en tiu ]ando oni ne 
povas fabriki tiel rapid e kiel li 
bezonas, Ji faris novan mendon al 
ge rmana presejo G1e6eque und der 
llf'ienf kiu fabrikos bil etojn je va -
loro de mil milionoj da peseta¡. 

í zorge atentí gas niajn legan -
tojn pri la fakto ke hispana parla -
mento aprobis legon nuligan te la 
biletojn , stampítaj aií eldonitaj de 
Franko k liaj satelitoj. Ni esperas, 
ke niaj legantoj bone zorgos siajn 
interesojn rífuzant e tiajn biletojn 
okaze de financaj kombinoj. 

• Germanaj k italaj mili1sipoj tute 
senhonte kunlaboras kun la ribeluloj . 
I1i organizas, preparas k multfoje 
plenumas atakojn al sipoj k mar-
bordaj urb oj. 
• La 30. Januaro kvar nigraj aero-
planoj alvenis en nian zonon trom -
pjtaj pro la nebulo. 

La aviadistoj estas arestitaj; ili 
samkiel la aparatoj estas italaj. Du el 
i1i alvenis je 15 kilometroj de niaj po-
zicioj . Alía en kilometro 324 de la 
vojo de Madrido al Jaen k la kvara 
en Rio Jandula. 

Estas casaparatoj moderna¡, kun 
mitraliloj bone provizitaj . Ni dankas 
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Tia mani ere subsk ribas 1rak11110Jn 111 fasi smo 

la nebulon kiu perm esi s al ni plig ra n-
digí nian a eran eskadron. 
• En suda marbordo, fasi s ta hidro -
plano atakis sarg.sipon "Delfín • sed 
la ata ko re s tis sensukce sa dank ' al 
iu loja la milit si po kiu helpis . 

Poste ge rmana .submareno pers e-
kutis la «Delfín " k sendis al gi du 
torpedojn, kiuj trafi s k difektis la 
sipon. La sipan a ro k la sipo mem 
estís finfin e savit aj. 
• Laií an gla g az e to <Manch ester 
Guardian » ankoraií funkcias en O ra-
nexbur go (G ermanio) o ficejo por va r-
bado de «volontuloj • por la arme o 
de Fran ko. 

Po s t la n~cesa or ga ni za p er.io.dn 
i1i marsas a l Hispanio po st formal a 
kompr omis o ne sciigi al iu ajn pri 
la celo de si a vo jago . 
• An gla gaz eto «Times • konfirmas 
ke la 29-an Januaro alvenis en hav eno 
de Cadiz plia j ita laj trupoj. 

Dum last a j tag oj , en Napoli, Elo -
chi, Salerno k.a . estas kunigitaj 9.000 
soldatoj , kiuj devis eliri el Italio antau 
la 30. Januaro, sub la komando de 
fasista •konsulo11 Mario Pittan, ko -
mandanto de fasistaj milicoj. 

La generala, kiu estras la stabon 
de fasista Milico, en Milanp la 20. 
Januaro petis al siaj ofíciroj, ke i1i 
intensigu la sendon de armiloj k 
•volontuloj• antaií ot poví efektivigi 
kontrolon la demokrntaj londoi, kiuj 
tiom emas la sendon de «notoj • ... 
• En lfni, hispana kolonio en Afriko 

' la germano¡, en plena posedo, ins -
t~li_s av~adejon. Tiu kampo estas, pro-
vmta ¡e stango por aersipoj, kiuj 
~bunde transportis jam militistojn al 
hu nova milita bazo, ce bordo de l' 
Atlantiko, je la servo de la germana 
fa.sismo; gi ne bezonas peti kolonioin 
estas pli facile simple preni mn. ' 

Esperanto, sen la sana grundo de libera popolo, ne povas ekzisti 
......___ 
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IMPRESO PRI LA PERDO DE MALAGO 
Estus naive k stulte ne taksi, lau gusta valoro, la perdon de Malago, 

bela k rica urbo de la sudo. La sekvo de tiu frapo <levas taiígi por duobligi 
penojn k klopodojn, en la obstina intenco masoni firme la fundamentojn de 
grandioza venko. 

En la gTava epizodo de Malago, ne estas jam cefa temo la rekta inter-
veno de fremda armeo, kun fremda materialo, sed la cinika partopreno, en 
la mara atako, de italaj sipoj k germana¡ submarenoj. Tiu estas lasta k plej 
skandala interveno de la fasistaj potencoj en la internaj aferoj de Hispanio . 

Se la reakciaj bandoj gojas pro la supozo k tiu domago forprenos al 
ni kuragon k impeton, i1i absolute eraras. Óia sola efiko, sur la registaro k 
sur la hispana popolo, estas precize grupigi pli dense la fortojn k la volojn 
gis la fino, gis la triumfol 

Ne nur ni, bispanoj, perdis Malagon sed ankau la tutmonda demo-
kratio. Proletoj k liberalaj homoj de ciuj landoj, estu atentajl Veku la dormon 
de viaj registaroj car la fasista konduto akrigas la dangeron k metas la 
pacon de Eiíropo ce la bordo de abismo. 

NIA MUNICIO 
Valencia esperantistaro. 52 
H. E -Ludvika. 4 

ptoj. 
svdkr. 

Esperanto-1:lubo Landskrona 12 > 
E. E.- Srock holm . 4 > 
J. F.-Nor d-Scharwoude 2b rrr. 
Pluraj k-doj jugoslaviaj 63 , 
P.- Wien. 50 > 

rub. 
ptoj. 
sil. 
gutd. 
ptoj 

R. K. - Arbaj 3 
J. O.-Figueras 5 
T.J.G. - Surbiton 2 

------- . '"'H-. - Zeist 6'o 
A. R. - Barcelono 10 
J. F.-E n Bas . 10 > 
H. P.- Parnu 28·41 ffr. 
P . B.- Hohenek . 25 ckr. 
A. K.-B uschullersdorf 10 , 
L. E. G .- Gablonz 15 , 

svdkr. 
ffr. 

B. S. -Atvidaberg 5 
B.-Orleans 20 
T. - Paris. 
F. M. - Le Vesinel 
V. C. N. - Birmingham. 
H. S. - Enkhuizen. 
X.-Zagreb. 
A. C - Malo les Bains . 
P. O.-Saumur 
F. - Le Magny. 
f. J. -f ecamp. 
J:-L::..Kauleurinkaln. 
G. E. O .-Oeneve 
Sekcio ferneozen 
R. C.-Bures Yvette. 
V. R.-Paris. 
M. Malvit e. 
P. L.-Malacky 
Liberpensula Unui~o en Slie-

drech 
Lab. Esp. Klubo .--Srockholm 
R. H. K. Utrecht. 
302386 Bibliothécaire Souvrtt 

-Brulxelles. 
J. M. -Sollies Ponr . 
R. H. - Lille. 
J. B. - Gabfonz 
T. N. - Malakofr . 
f. L. e.-Dordrech~. 
e. P.- Hudlkavall 
E. M.-Malmó. 

20 > 
15 > 
ó sil. 

22 lfr. 
6 • 

20 1t 

20 > 
10 » 
20 > 
M 
24"50 • 
110 • 
10 • 
10 
50 • 
14'85 • 

4ó guld. 
36'85 rrr. 
66 • 

21 '58 > 
10 > 

10 • 
l>7 > 
10 • 
50 1t 

10 , 
ó svdkr. 

O. S. Reichenberg . . . . 
J. V.G. H. N. - francio .. 
Ceko~lv. Lab.Asocio Esp-ista 
A. L. - Kungsor . 
D. R.-Tours . . 
J. R. Kegmarok. 
R. 0.-S. Nazaire 
M. C.-Axvall. . 
D. M.-Charleroi 
J. J.-Praha . . . 
O. k H. M. - Poilly . 
Brestaj esperan1isloj 
H. H. - A nial . 
E. F.-Vizovice . . · . 
R. H.-Visby . . • 
O. P. R.-La feuillés 
f. v. d. M.-Utrechl 
B. H. - S. Nazaire . 
J. W. - Schlieren .. 
F. L. E. - Sekcio Amersforta. 
Grupo cHuizen>. Huizen 
T. S.-Glasgow . 
J. C. Glasgow . 
A. J.-folkesrone 
B. M. A. M.-Manchester. 

14'81 ffr. 
49 > 
37'17 > 
26'31 • 
12 • 
20 > 
CiO • 

4'50 • 
5 bfr. 

50 ckr. 
2ó rrr. 
50 1t 

b avdkr. 
18'61 rrr. 
50 > 
20 , 
17 , 
CiO , 
20 
10 guld. 
76 ptoj. 

¡; rrr. 
6 lt 

9 • 
5 sil. 

HOLANDANOJ. ATfNTU! 
Pluraj gek-doj sendis respondkuponojn. 

Tio estas pli proflta por la posto ol por ni. 
Nun ni havos en vía lando prizorganton. 
Prefere sendu vian monon al k-do Perro van 
der Plank, van Speijkstr11111, 48-1. Gironu-
mero 241>542-Amsterdam W. ec la plej mal-
granda donaco estos danke akceptata. Ciu 
leganro almenaii pagu, laiipove, riom, kiom 
al li valoras la enhavo. 

K-DO MANGADA VIVAS 
La blufa propagando internacia de la 

fasismo, brue sonorls anoncanre la mem-
mortigon de nía brava generalo k eatimata 
samideano Julio Mangada. 

felice r,or nia afero, li farras bone k ple• 
numaa militan postenon en Albacere kun 
ciama fervoro k forra enluziasmo. 

Car mullaj amikoj sin rurnis al ni kun 
pero¡ pri llu mensoga acligo en fasiata di-
verslanda gazetaro. 11 mem deziraa, ke nia 
gazeto, portu al ciuf 111 esprimon de tia VIVA 
danko k nedubebla konvinko prl 111 venko 
de I' popolo por povi denove, klel eaperan-
risto, daiirigi, kun piejo efiko. aian obalinon 
laboron de paca baJ11l11n10. 

POPOLfRONTA LETERUJO 
f. O. - Sueca. - Per «Pueblo Libre» ni 

sci i~as pri via vigla propagandlaboto k ni 
gratulas vin pro Ai. 

L. E. A.-Oablonz.-Sen speciala Peto, 
ni ne mencias ricevon de respondkupono¡, 
por ne Jep reni rroan Jokon el la bulteno. Ni 
konfirmas esti ricevintaj 211 R. K. el vi. 

F. D.-Benicásim.-Notite la anhavo de 
via postkarro. Oermanlingvan leteron el vi 
ni ne ricevis. 

A. H. - Zaandam. - Vi komprenos. ke 
estas malfacilego enkeli pri vla mendo kun 
sanco pri sukceso. Espereble, tui kiam la 
koncerna kamarado estos lraíinta sian celon 
li sciigos 9ri si k ne antaúe, supozeble Por 
eviti al si barilojn. 

G. l. P.-Chaumenr. - Jes, ambaiífofe 
alvenis viaj respondkuponoj. Dankon! 

L. B. B. - Wormerveer. - Ni kvilancaa por 
la respondkuponoj k sendos la gazeton al 
ciuj donintoj. Prerere venon1roje sendu 
monon al Orl eá ns, car respondkuponoj 
estas malbona afero por vi k por ni. 

l:ab. Esp. Klubo. - Leeds.-Ni kordankaa 
vian raporron pri la publika amasagitado k 
tte speciale la agadon de K-do. Sheiv. 

Ch. A.- Haifo. Ni bedaiiras, ke ni kitl 
1am dirite, ne povas destini lokon en 111 g11-
zeto por anoncoj pro manco de spaco. 

L. R. P. - París. - VilaAeto •Dos Herma• 
nas , ekzislas en provinco Cádiz (A.ndalu-
zlo) kie regas la fasisroj. Sukceso de nla 
afero dependas de la apogo de kl11skonsci11 
laboristaro k de liberalaj homoj en Turmon-
do. Ke ciul forlasu indiferenton k agu deci-
dige k ni venkos! Monon- el F. Menor, pere 
de farenc ni ne ricevis. Espereble ven0& 
pli poste. Tamen ni sendas la gazeron 111 la 
petinto ekde la 411. numero. 

O. N.-Stockolm.-Jes, 11lvenis la mono 
k cío alia, pro kio ni dankas vln. 

A. v. d. S.-Rotterdam.-.-Per lt-do. 
Mas,redaktoro de • Informa Bulteno, C. N. 'f.1 
Barcelono, ni ricevis, resenditaj de vi, post-
markojn. Dankon, kamarado! 

H. S.-Enkhuizen. -Kredeble, la reaen· 
do a! ni de Farenc, de via mono iom pro-
krnstlQis. Ni kutitnas kvitancl post akcepto 
ríe ci de 111 monaendoj k tleJ ni agoa fl-oltaze. 

G. A. -Harnoaand. - Sinceran dankon 
pro vía bona laboro. Ni kredaa, ke en CIII 
numero de nia g11ze10 vi rrovos profltebl11n 
marerialon. AnkoraiHoje ni petas vln alt•Jtt 
repruigintojn, ke ili ne forgesu aendl al 111 
la gaze1eltranc11j0Jn de la koncernal n11cf11I 
jurnalol. 

G. B.-Kristianaend.-Efektlve, 111 Auatll 
adreso estas riu, kiun vi menclas per vi• 
es1imat11 letero. 

F. K.-L11b. Eap. Soc.-Z11rreb.-R1ee-
vinte la respondkuponojn, ni notas vieln d -
zlroJn prl lo kvonto do ~mplerof. 

s. L. e.. A.-K·do. E. e.-Srockhol,n,-
Vla lelero de la 1.o. kuranto mo1111to rd Is 
nl11n koron pro lo ~ehrj vortoJ enienataJ 
en Al. Dum doloro, aperara ta bonaJ'1idl --------~ 

, Ve"ltñafi 
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¡NfOP.fflA BUL'l"ENO tNTERNACIA PR.t HISP~NA LUKTD l<DNíRAÚ l.A FA515MO 

t:1...ooNO DE GRUPO LABORISTA 
~e;oAKCIO K AOMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA VALfll(IA 
M A R , N u M. 2 s tll (Oisp oiol 

la invado de Hispanio estas vangofrapo al la tutmonda demokratio! 
La fasismo de hallo k Germanio, sub komuna signo de malamo al homaj rajtoj, lavadas nian laodon k 
rabas gravan urbon al popolo, kiu ne pro tio cesos bataladl por defendo de sia ekzi to, por detruo de 
perfido por honoro de modesta klaso k por bonto de rigardantaro, klu sercas emoclon en nia agonio 

MALAGO 
Tuj post barbara okupo de Ja carma urbo, perfida generala Franko 

paroladis per fasista radiostacio; sen tremo en la voco, blasfeme li diris, ke 
la bela Malago post la •patriota • okupo denove estas hispana. Preskaií sam-
tempe, grava internacia agentejo ricevis depeson, el Gibraltaro, kiu lakone 
mforma : •La armeo, kiu "niri en Malago, eefe konsistas el dek du mil italoj •. 

Dek du mil infanteriaj italaj soldatoj, pluraj miloj da germanoj, bar-
baraj legianoj k maiíroj sovagaj . Du germana¡ kirassipoj, en la ribela eskadro, 
bombardis la urbon k la vojojn apud la marbordo. Fremdaj aviadiloj murde 
f:ugis tra blua cielo . Du italaj krozsipoi, kun apogo de germanaj submaren(lj, 
man vra<lis ruze malbelpante la movojn de la popola legitima eskadro. Tia 
nur estas la armeo •naciista • kiu kaptis invacie la urbon Malagol 

Franko sendis publike telegramon al Mussolini, gratulante lin pro 
dika helpo. En gravaj urboj de fasista teritorio okazis festoj k zumadi pregoj, 
pro gojo k danko. Oni gojas k oni dankas car hispana urbo, kun hi pan aj de-
iendantoj, estas venkita, profanila k detruita de fremda soldatacarol... 

La kruela okupado de Malago havis postajn epizodojn por nigra pago 
de la hispana fasismo, ]ola burgono nuntempa de la lnkvizicio. e estas 
necese terurigi la Jegantojn en patosa rakonto, pri la abomena sangavida 
bucado, kiu rapide flagris apoteoze kontr aií la_ cJ~ila senkulpa logantaro. E~ 
moderna epoko, kun sajno mensoga de alta c1v1hzo, reaper_as kru?e, antau 
frapinrla vizago el stono de demok rafaj gvid?ntoj, forges!taJ ~ceno1 fr~ne-
zigaj bildoj de tiuj militaéoj, laii orienta shlo, dum anh_k_~aJ tempoJ,. k1am 
ventroj gravedaj k Qorgoj infanaj spasme k true malferm1g1 per tranco de 
ponardo, kiel fatala orto de venkitoj sen rdjto . 
_ Oni laiítigis ofícialan deklaron pri mortkon_damno k tuja ekzekuto de 

b O civiluloj, sub akuzo de komunista estreco. T10, kompreneble, e~tas nur 
preteksto car la konk~rinfoj, por inspiri timegon, nepre bezon_as vers1 sangon 
abunde· ili kiel desvrto en funebra festeno, mortpafas dekoJn k centojn da 
mizera¡' prbletoj. ~e tiaj krimoj «laiílegaj • daiíras, ~mi_povas supozi kiom da 
•eksterl gaj• ekzekutoj okazas paralele. Elok~en~a md1co e tas .Jª. la kolekttva 
Protesto de ali1andaj jurnahstoj loganfaj "º hu mfero. Mussohm,_ post ko~-
kero k kontrolo de tiu andaluzia marbordo, kun grava haveno Je strategia 
Valoro, povas revaci kvankam provizore, pri la eblo starigi tie la bazon de 
sia proksima atako kontraií la paco de alia popolo. Fatala S?r~o trudis al 
li'.spanio la rolan oferi la vivan de gia junularo, la arton de g1~1 monu~e~-
101 k la prusperon de giaj kampoj por elmontri uf":e la metodo1n k takhkoJn 
de abomena doktrino je la serv~ de k_ruela eksplu~l1smo. . . 

. La fasisrno ne havas patr1on; hu vorto sentJmentala ~s.tas nur, en _g1~ 
busego, allogílo por facile knedi la homojn, tra~sformante 1l~n. en orgamka1 
0b~emaj masinoj, devigataj eterne Hveri sian sv1ton por gra 1g1 la malmolan 
.arnon d" sennaciaj kapitalistoj. . . - • 
l,:1 . Malago fafol jen epizodo tro dolo:ª Pº: ne dens1g1 ~nkor~~ ph forte 
kº 1,co1n kun Ja firma celo Raini la perd11an ¡uvelon k reb1spamg1 la lokon 

1ni gemas nun sub leroro de ma:ca?dí~toj k fiaj genera.loj,_ kiuj m,u:da 
r I nojn k disvendas nacion por .:11ing1, k1el almoz~n,_ la ru1~o¡n de 1;11~rmda 
loro ele Híspa nio k la kadavrojn de la plej nabla¡ hispano¡ . ed m Juras, 

uu olena konscio ke la sufero k ofero de Malago ne estos vana! 
1 

Sango en nia stelo 
Tranenn111. kicl klingo de ponnrdo, venns 

kruda i-ci lgo: Lil fasis10) en Kordobo mor-
1igls eiujn espcranlis1ojnt 

L11 espert1n1ismo, verd11 b!ln1o timeme 
unuigan111 konrinen1oln k landoln, en fll tsu1j 
sr111oj es111 suspek1indn <manio • aü kon1raü-
n11cia jud oj o; sekve, 1ie, kiel • pruden111, de-
cido, onl oílciale malhelpis, police konlro lis 
11ií simple malpermesis lan propagtindon. 

En Hispani 1io nur ne sulleas! 
Por ¡., ebriaj k nnalíobernl ribelintnT ge-

ner11loi, grupo d e, per11n1isroj esras kvazaQ 
eelo de knmunis1,,J 11ü I Qro de rr11m11sonoJ. 
e- Esperanto es111s cero del rklo kon1raQ In 
unueca enlode nova Hispaniol• dlrls 
Franko ordonnnle 1uj perseku1on k punon 
Je mort o 111 ciu e:.peran1is10. rek1i iQ,s 111 
barbara uknz.o; kugloj 1r11pikis cerbojn k 
kor ojn de horno). pro 111 sola kulpo lerni 
fervore 1iuin saQain dek se r gulojn de nia 
k11r11 gr11m11tiLo. Guroj el 11midet1nd s11ngo 
mokulis, en jakoj. bu1onoin kun In verda 
1elo k linm akiris lragike realon, unuan 

fojon en lo mondo, la imbo l11 emblemo de 
111 proletai e rcranlistoj .. . 

Esnernnrn hovis pionirojn, naskis apos-
lolojrr k hodi , ü. post kvindek laroj de pnc11 
ekzi Indo. g¡ jam povns prezenri e marIlroin 
ni to filis1ra mondo. klu rii:-ardndas nin 11n-
kor11ü kun indiferento k mokoj. 

La korp oj 1rnp11fi1aj de ni11j nmikoj el 
Kordobo e tos daürti akuzo pnlosa por 1iuj 
verd telano), kiuj Ir terlnnd •, n komror111 
medio. rt!?ardn supraje In hlspan,rn epo-
peon, kv 11zaü Qi e tus nur priv 111t1 kverelo 
In ter pollllkej pariioj en pito re. k11 !ando de 
torendoroj. koloni11 konílikto inl r sovaQnl 
ind iQenoi eii ... runinda r zislo de cruQuloi> 
11! ordo k obeo m,dicin . 

Brava Junut11ro el tu111 popolo, en divizlo 
de ar rr eo. b,1111111 en fron10. lukt11 en para -
pelol, morras en 1r11ne oj def nd11n1e liberon 
k pro¡?re or.: "irmanle liujn h lajn kondi-
~ojn, ili ciuj, kun flama de p ro en 111 
bru to. e~ ci11111e mult a! nek vor1on prl 
Esperan 10. defendns pl i írkc ni11n li ngvon ot 
lini semtin1?vnnoj, k1ui. anlr•Ü a1 ko de !upo 
konlraü Soro, flec,me r z.onos. sen volo nek 
deziro el kll rt" nko11 di! kruda tlilemo. 

En 111 ni11rn Hi panfo. Espcran10 ne Jnm 
e les ludo. ~¡ csla ri ko je mort o! e 1us ja 
intere e cii. klu en decido horo neo ien 
aparl non 111 v rda m1t\11do, e nei11rnt 1, 
letentc fore, kun mnldanko k p11niko, ta Qen-
1ilan verdoi nn de nia kv1npln1n hl 11zono. 

eniom ni po rtis. kun 1iom" fie ro l11 ver-
don s1elon ot nun . kiom nta embtemo e111ns 
per si m m, place IIU rnnlpt nee, ed fak1e 
konkretti signo 11n1ifi,si 1111 ' 
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INTERNACIA RAPORTO 
Hispana kainarodo . espe r ant isto 

el ribela urbo kiu vojaAis Ira Eií ro po 
kiam elsprucis la r"sis ld ribe lo. li -
ver is 111 ni ci-suban raporro n, ki un 
ni 111ksas suflce interesa pro rio ke 
Ai reflektas tia m an div ersla nd11n 
opinion . rekte cerpita. 

Antaií malmulte da te mpo, mi po-
vis senpere pul opalp i la ekst Prland an 
publikan opi nio n ori nía_ t_iam j_us _ko-
men ó ta milito, pri. tiu m1hto, ktu 1am 
sangigas nia n hispa nan te ron per 
sepmonata m •1rda do krue la. 

Kompre neb le mia u~ua konsta!o 
estas ke en Fr an cio, Itah o, Germamo 
k Aüstrio oni ne hav as, genera le, 
simílan koncep ton pri la situ ado nek 
pri niaj celoi; se on i rígard_as la afe-
ron trans la Piri.nea j monto¡, la pan o-
ramo tio m m u 1t e san gíga s, ke tuj 
konsternas nin la ideo neni el kom-
prení la sin ten ~n ~e la resp_c~de~al 
estroj de labor ista¡ Int erna c101, km¡ 
nur alprenas pla tona jn decido jn dum 
internada fas ismo ma lkase ín1erve -
n as en nía lando . 

Ne forges u, eks!e raj _kamara doj, 
k e la internada fas1s_mo_ 11:1ten:e 1~-
TER VENAS; kiam m1 aud1s ~u leg1s 
t íun la stan vorto!l ei:i Franc10, v~re 
mi ne kaplis la tr1gedian realon , kmn 
~¡ sig nif as. Eb le okazas ~a-~e al fran_:-
~aj k an~laj popo la maso¡, 1h ~nkorau 
ne komprenas klare la kons1ston d~ 
. in terven:>, kiu vere estas la . ple¡ 

ti u faktoro dl nía Jukto. Mt ne 
graya . eti ankorai:ífoje , la diver-

e~iras MP e~to i·n publi kígítaj de tut-Jn argum 1 

monda ga zetaro; mi nur deziras as"rti 
pri g ia vero, gravo k rea lo. Tion po-
vas asert í ank aií la sindonaj kama-
radoj de Internada Brigado, kiuj per-
sone tion ko11statis; tiuj kamaradoj 
bone komprenis la prob lemon, ec pli 
bone o! iliaj respektivaj registaroj 
k tial i1i venís libervole en la batal-
front on por kontraiístari praktike la 
komunan malamíkon. 

Laií mía sperto, en Francio, la 
publika opinio, plejparte diskutas fa-
vore al nía afero; tui oni komencis 
monkolektojn por hispana popolo, la 
sindikatoj en siaj kunvenoj aprobas 
subtenon al hispana Respuhliko, k la 
C. G. T_ (Óenerala Konfederacio de 
Laboro) decidas resti kontraií la poli-
tiko de ne interveno, tiu jure monstra 
elpensajo de Bluma registaro. Sed, 
krom la entuziasmuloj fervorege labo-
rantaj niacele, la aliaj - la granda pli-
multo - misuzas sían enet'gion en neu-
lila diskutado; la tuta atento nur sin 
turnas al germana landlimo; mi opi-
nias, ke tie ne estas tuja risko por 
niaj na¡b a ro . Dum la daiíro de his-
pana lukto, germana filsismo ne ini-
ciato., entr eprenon, rekte minacanta 
Francion; unui> gi at endos la rezulton 
de nerek ta a tako en Hispanio. 

Kiam mi vizitis francan urbeton 
Nimes, Germ anio jus star igis legon 
pri triiara mi lirservo, kiu vstis large 
diskonigata per ciaj rimecloj: gazetoj, 
radíoj, ktp. Kiam radia laiíti~ilo, surs-
trate, dískonigis tiun novajon, forta 
emocio skuis la aiídantaron, ombro 

de minaco k dan~er~ ektr ~migis ciujn 
impona silen~o ~ion m~ad 1s;_se~,kia 
la radia disaud 1go temts prt hispan 
mililo, ge nerala k vigla d~sku tad o ko 
mencis normale kv aza u temus p 
incidento en sa klu do . 

Mi estas tute certa ke se iam símil 
milito es tus okazin ta en apud a Fran 
cío k nia r egista ro agus, rilate al gi 
tutsame kiel la franca ag as nuntem pe 
]a híspa na j sin dika toj, tuj de la ko 
meneo mem, es tus praktike helpanta 
franca n popolo n pere de s.mcesa 
kon fliktoi a l Ja registaro, pere de tut 
la nda ge nerala strik o k de ciuj ebla 
ri medoi. Ec pro e] oismo de propr 
tra nkvil ol 

Mi spertis en Aus trio k Germanio, 
ke tiu land aj laborís toi pli guste kom 
prena s la situación, sed ne ciuj laiíti 
gas sían opmion, pro ko~pr~n~bla 
motivoj tamen estas multa¡, km¡ es 
pr imas, 'ma lgraü cio, fortan simp~tion 
al nía po polo . Sed , malmulton au ne 
nion ili povas fari¡ tre insiste ili de 
mandis al mi kíon faras anglaj k fran-
caj sin dikatoj . 

Pli konkrete, kelkaj demandis pri 
agad o de Sindikaraj I_nterna~i?j, k tre 
an gore áema~de _ pet,_s: Cu 1h 1:olas 
ankaií surpas1 man t1om maltaugan 
vojon? cu eblas ke la historio ripe 
tigos laií okazintajoj dum k post 1 
Mo nd mihto? 

En Germanio ekzistas, Hitler tre 
bone konas tion, pasiva kontraustaro 
de pluraj miloj da germanoj al la re-
j,?istaro; kreskanta malplibonigo ªde 
financa situado, nuntempe endange-
rígas la politikan situación de I' sub-
premaotoj a 1 ti u malfelica popolo, 
kiu ankoraií ne tiom malsatas kiom 
la ítala. 

La vivnivelo de laboristoj en ltalio 
estas terure malalta; certe Mu,;solini 
scias, ke 1i regas multenombran popo-
lon, kiu konsístas grandparte el pres-
kaií malsatmortantoj, ke grava mizero 
regas senbride k tia situado vere ne 
estas solvenda. 

Necesas, amikoj, agnoski ke la 
internada fasistaro serioze entrepre--
nis la hispanan aferon, car eble 
esperas eltiri el nía lando la solvon 
al tia situado; cetere gi proprasperte 
bone fidas al manko da kurago de la 
tiel nomataj eiíropaj ceflandoj (ni u~ 
ankaií ta kancelarian esprimon) k1u 
facile permesos al gi ciuspecajn per-
fortajn aventurojn. 

Sed ciuaspekte Ja forto de Musso• 
lini k Hitler estas diskaten<la; mi kon1-kludis, ke tiui du • pigmeoJ • ne p1u 
fanfaronus se oni montrus al iH a 
necesan kura~on. Se ne aperas tos· 
tatempe ti u nuda kul'8Ao, ta ttoDI 
multe diskutata nova monda kataS-
trofo estos reato, kiam i1 konsidéí'OdS 
oportuna la momenton, por d ten ° 
de la putraj interesof de senstmtpultt 
kapitalismo, kte dresitaj m rtoneto m nur estas. 



POPOLA FRONTO -----Pano ramo el ribela ariergardo 
Kicl ekzemplo pri kia estas la vivo ce la landparto 

rrl!ata de la fasistoj, ni p'.ez~ntas_ al _nía legantaro tra-
\'irai ¡n de tri kamplabo r1sto¡, fahnta¡ en la manojn de 
la rib luloj en Teruel. Ili mem rakontis cion al unu el 
niai r daktoroj. . . . . 

Tiuj tri kamparanoJ trov1g1s he ce eksp lodo de la 
ribelo. El Valencio ili estis velurin taj sin proponi, dun-
gíte, por falci. La ribelintoj facile sukcesis en Teruel, 
ame kiel en a Iiaj malgrandaj urboj, kie la laborista klaso 

e tis malforta k ne ekzistis vigla proletorganizado. La 
falcistoj, pri kiuj temas ci tiu raporto, estis devigataj 
por avi la vivon en la unuaj momentoj, lerte detrui ~iajn 
indik;:itajn membrokartojn . Tute certe, se oni malkovrus 

sur i1i tiun dokumenton, i1i estus pereintaj senrimede. 
p0 t tiu singa rda ago, iii pretigis sin konduti kiel fasis-
temuloj, car en fremda nekonata loko, ili sil'_] trovis ab-
olute senpovaj kontraií sia j mastroj. 

Malgraií tío, ke ili sajnigis simpatii al la fasistoj, 
om traktis ilin kiel sklavojn. Ilia rekta mastro estis 
mezag3 pastro, kiu bone ekip ite per pistola k vipo, 
de¡oradis apud i1i k aliaj malfelicaj samsortanoj sub la 
fasista jugo . Car tiuj laboristoj estis nejunaj k oni sus-
pektis pri ilia sincero, oni ne sendis Hin bata Ji, sed Iabori 
en konstr uo de fortikajoj. Ciutage frumatene, ili estis 
kondukataj al proksimaj altajoj, cirkañantaj la urbon, 
kie ili restis gis vesperigo. Tiam sub la ciama senkom-
pata viglo de elektitaj •falangistoj • gvidataj de la pastro, 
ili estis rekondukataj, per sargaiítomobilo, al sia mizera 
logejo, kvazaií karcero. 

Tiel forpasis mon at oj. Dum tiu tempo ili vidis teru-
rajojn, ínter alíe la konstantan ekzekutadon al maldeks-
truloj k ties famílianoj, ec ne kontraiístarintaj la ribelon. 
Tuj post kiam la fasistoj starigis sían estrecon en la 
urbo, i1i senprokraste mortigis longan serion da perso-
noj, kies nomoj estis jam de antaiíe enskribitaj en listo. 
La murdado estis kruela, gi atingis ec infanojn k ne res-
pektis sekson. Sed la ekzekutoj ankoraií daiíras ínter 
la logantaro ec post cíes submetigo al la fasista aiítori-
tato. Multaj kunuloj de la tri laboristoj malaperis, vikti-
moj de suspe kto. Kompreneble, ne mankas pretekstoj 
por pravigi la mortigojn. Suficas, ekzemple, ke oni ob-
servu sur strate du personojn, kiuj, renkontinte unu la 
alian, interbabiladas. Subitt>, la lakeoj de la fasismo 
izoligas ciun parolanton. Aparte oni demandas al ciu, 
~ri kio ili konversaciis k se ambaií respondoj ne 
interakordigas, ambaú estas enkarcerigataj k plej ofte 
Palmortiga taj. 
k .. La_ •falangistoj • amuzigas ordonante al siaj sklavoj 
. "' cV1vu la Fasismol Supren Hispaniol• k trude kan-
tiga_s al í1i fasistajn himnojn. La kompatindaj viktimoj 
P~c~e~ce espe ris havi okazon, pri kiu ili sopiri:;, forkuri 

sia¡ gvardis toj. Sed la sanco malfruis ... Ili ja ne povis 
t'nun iki al siaj kamaradoj tian planon, pro timo esti 
~nuncataj. Nur ínter si ili kase priparolis kun zorgo 

1 r eviti suspektemon . 
1 ~m veturo al la laborloko, i1i aiídb konversacion 

de la gvardistoj pri jusa forkuro de mortkomdanito, kiu 
sukcesis liberigi lastmomente dum la nokto . La pastro 
diris al siaj amikoj: «- Vi kulpas pri tío. Se vi estus 
mortigintaj lin hieraií vespere mem, li ne estus forku-
rinta. • En la komentarioj pri la afero, la pastro aldon is: 
.- Vi tro fidas al la vortoj de tiuj malbenindaj laboristoj 
k eble tiuj, kiujn ni kunportas nun, estas •ruguloj •, 
celantaj ankaií forla si nin. • 

Hazarde tiun vesperon, pro nekonataj kaiízoj, la 
sargaiítomobilo ne alvenis repreni ilin . 11i atendadis 
Ionge, kun alia laborista el Andaluzio, kaptita de la 
fasistoj en la samaj kondicoj . Tiu andaluziano tre ofte 
fanfaronis kiel konvinkiginta fasisto . Sed noktigis jam k 
supozante, ke la automobilo difektigis, oni decidís reiri 
la urbon piede. La tri amikoj mallaiíte interkonsentis, 
ke estas favora okazo por efektivigi sian planon forkuri 
al la linioj de la registaranoj ... sed la apudo de tiu 
andaluziano komplikis la feron . Li marsis antaiíe . La 
aliaj intence pasis malra pide por pliigi la distancon gis 
Ji. La andaluziano, de tempo al tempo, instigis ilin marsi 
pli rapide por ne alveni la logejon tro malfrue, sed i1i 
respondis, ke 1i iru sengene car ili ne emas kuri sed 
prefercis promeni. 

Vane ili klopodis kreskigi la spacon de ili al anda-
luziano . Kvazau en ci lasta estus vekiginta suspekto, 1i 
ne plu rapidis k preskaií halte, kantadis fasistan him-
non . Tiam ili komprenis, ke urgas agi decide k sin tur-
nante al 1i minace, ili prezentis krude la aferon, dirante: 
«-Ni volas transiri al la tranceoj de la popolanoj. Diru 
tujl Cu vi estas kun ni aií kun la fasistoj?• 

La demandito, kun gojoplena mieno respondis: 
•-Hol mi estas felica, ke vi konfesis cion al mi... Mi 
nepre iros kun vi. Mi estas vía frato, mía obsedo estas 
kuri al la Popola Armeol• 

Post eksplodo de tiuj sinceraj esprimoj, ciuj brak-
premis sin reciproke k tre kontente ekmarsis singardeme 
en direkto al la pozicioj de la registaranoj. La tutan 
nokton ili pasadis sancele kun timo fali en la fasistajn 
tranceojn. 

La morgaiíon, ili dumtage restis kasite, k nokte 
\agadis gis lacigo. Je la sekvanta tagigo, m estis tenue 
lacaj k malsatis . Subite, i1i ekvidis soldatojn sur mon-
teto. l1i kun ektremo dubis ... Cu i1i estos fasistoj? l1i ja 
ti mis esti perditaj k retrafintaj Ja malamikaron. Sed estis 
neeble daiíre sin kasi denove, car la soldatoj estis vidan-
taj ilin. 11i do decidís sin liveri al kiu ajn estu. Kun 
angoro i1i alproksimigis k baldaií i1i ekgojis, konstatante 
ke i1i fa las en la vicojn de la • lojaluloj • . 

Niaj legantoj imagu la ceteron, t>C la postan gajan 
surprizon de la edzinoj k de la geinfanoj d~ la liberi-
gintoj, priploritaj jam delonge, kiel viktimoj de la fasismo. 

Teroro, krimo, malsato, suspektemo, timo, larmoj k 
doloro. Tia estas la panorarno de la fasísta ariergardo. 
Kiom da kazoj similaj de sajna submetigo de anti-
fasistoj, ne povantaj ec paroli unu vorton, pro dubo 
rilate al siaj kunulojl... 

Ju pli granda suferado des pli forta unueco en la popola familio 
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DAPODTO POI FASl~MAJ RDIMOJ tN ADAGONO 
Estas publikigita raporto pri ara-

gonaj okazintajoj ekde de la 18. Julio 
gis unuaj tagoj de Januaro. 

Kiam la registaro sendis genera-
Ion Núñez del Prado al Zaragozo por 
alparoli la ribelintojn li estis kaptita 
k batita de kelkaj fasistaj oficiroj. 

Dume, la laboristoj, surstrate, pe-
lis armilojn k cirkaiíis la kazernojn 
kie kunsidis militistoj k fasistoj aten-
dante taiígan momenton por eliri. 

La saman tagon oni sciigis ke la 
legitimaj autoritatuloj jam kusis en 
karcero. Ekde la 3.ª matene komencis 
rapide la arestadoj; je la 6.ª horo oni 
deklaris militstaton k gen~ralo Caba-
nellas paroladis asertante pri sía res-
publika sinteno. La laboristoj anoncis 
generalan strikon k karceroj plenigis 
amase. 

La 21. ekaperis, cirkaií la tombejo, 
kadavroj de laboristoj apartenantaj 
al sindikataj k partiaj organizoj . La 
unuaj reliefaj arestitoj estis la eksdi-
rektoro de Polico deputito Juan Casa-
n ellas, artileria komandanto Vicente 
Sist, kiu organizis la urbajn socialis-
tajn milícojn, la direktoro de gazeto 
«Diario de Aragon» k registara dele-
gito ce Hidrografía Konfederacío de 
rivero Ebro, Venancio Sarriá. 

tiumatene aperis kadavroj en lm-
peria Kanalo k en parko k monteto 
apud la urbo. Je la 9.ª vespere, ciuta-
ge, eniris fasistoj en la karceron kun 
listo de arestitoj, kiujn ili prenis k 
alportis en kazernon; je la tagigo ili 
estis fusilmortigitaj. 

La eksprovincestro de Asturio 
alvenis en la policejon, kie kelkaj 
gvardistoj insultis k vangofrapis lin. 
Ankaií la oficiroj agis same batante 
lin k apoga11te pistolon sur Ha frunto 
devigís lin krii centfoje: •Vivu la fa-

sismo!• Gvardisto batís lin tiom terure 
ke blindigis lin unuokule. Poste 1i 
estis kondukata antaií generala Ca-
banellas, kiu esprimis sían decidon 
fusilmortigi lin, sed tío ne okazis car 
oficiro klopodis savi k enkarcerigi 
lin denove. 

En fasista informoficejo funkciis 
ia tribunalo al kiu apartenis pastro 
por faciligi «animsavon • al viktimoj, 
post turmentado . Per glasoj da ricino 
k specialaj turmentoj, kiuj nur finigas 
kiam sango elsprucas, la fasistoj klo-
podis atingi dangerajn deklarojn. 

Pluraj urbaj oficistoj estis eksi-
gataj k fusilmortigataj la sekvantan 
tagon. Same okazis al multaj fervo-
jistoj k tramistoj. La urbaj konsilan-
toj apart~nantaj al popolfrontaj par· 
tioj pereis; samkiel la prezidanto de 
Provinca Deputitaro kiu estis eligita 
el sía hejmo en vilago k kondukita, 
duone vestita, al Zaragozo. Iu advo-
kato de Egea de los Caballeros estis 
eltrenala tra la stratoj k poste oni 
fortrancis lían kapon; persiste k plur-
tage fasistoj sercis, gis trovo, faman 
medicinan profesoron, kiun ili mor-
tigis kun lía familio. 

Pro fasistaj kugloj falís 80 geins-
truistoj aligintaj al FETE (Hispana 
Federado de Instruaj Laboristoj), gis 
lastaj tagoj de Decembro la nom~ro 
da ekzekutitoj estis pli ol 6.000; la 
fasistoj, kiuj dejoris ce informoficejo 
forprenis monujojn k cion alían, kion 
arestitoj kunportis. 

En vilagoj la teroro gravis same, 
kalkulante la fusilmortigoj je 10.000. 
En subfasisma aragona zono civiluloi 
estas amase ekzekutitaj sen ia ajn 
motivo, ili e e ne kontraiístaris la 
ribelon. En vilago Zuera la mortigitoj 
estas pli ol ses centoj. 

EKZEMPLQ IMITINDA estas vía silenta k fervora solida-
reco por nía entrepreno, karaj amikoj de la tuta mondo. 

POPOLA FRONTO estas frukto de la esperantismo, de tiu 
esperantismo kies membroj rigardas suferojn k aiídas gemojn ear 
i1i mem ankaií suferas k gemas ... 

• • • • 

Ankoraií pli, fratoJ en la sama celo, memoru pri niaj adresojl 
ÓENl!:RALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO 

nur por mono nur por mono de holandanoJ 
GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK 

66. Rue du Pare Van SpelJkatranl, 48-1 
Po!t~ekkonro 1~44 Orleana po!rtlro 2411642 

ORLeANS (Loiret) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederlendo 
REOAKCIA A DRESO POR C10 ALIA 

POPOLA FRONTO-Mar, 21§, Valencia (Hlspanlo) 

La bela dormantino s0ngas ... 
• z 

MEKSIKIO 
FRATA LANDO 
L11ií informoj l11s1e ricevi111j, salnlla ke 

ltalio rompos silljn riflllojn kun Mekaiklo, 
pro río ke 111 regislllro de ei tiu !ando helpaa 
morale k materie 111 legitiman registllron de 
111 hispana Respubllko. 

Lll meksikill ministro por ekaterl11nd11j 
llferoi, sinjoro Rajmundo Beteta, dum dia11fi-
digit11 p11rol11do, diris ke cMekaikio kredaa 
respekti siajn intern11ci11jn kompromlaojn ne 
11¡¡11nte per egolstaj interesoj nek pro llmi-
keco aií malnmikeco kun 111i11j popoloj., Poar 
kelkaj konslderol, per kiuj II pravigas la 
helpon 111 111 legitima reglstaro en Hiapanio 
konforme 111 lll etiko de la intern11ci11j rillltoj, 
li aldonis: e - Mekaikio sin metas apud tiul 
regls111roj. kiuj havas kian ajn demokra111n 
reQimon, pravigita per la volo de la popol· 
amaso.> 

Ci tiu ainteno de 111 meksikill regiataro, 
ftdela interpretllnto de gr11ndeg11 pletmulro 
de nia fratll lando, ealaa bona leciono por 
~luj demokratioj-jam tro malmultllj-, unul 
aenkuraQaJ k allai m11lkur11Qaj. Se eiuf ea1u1 
agintaj tiele ekde 111 unuaj momentoJ, certe 
Eiiropo ne aidua nun sur vulkano. 

Tiel dece plenumlls Mekaikio aiajn kom• 
promisojn, ke la itala amb11s11doro, Mar-
cheti , devia retiriQi far la rilatol inter lll 
meksikia regiataro k Mussolinl aciditls 
tre intense. 

La Prezidllnto ainloro Kardenaa jua de· 
kldris lll iisona }urnlllisto, kecMekalklo estas 
tule malk<'lse kontraü 111 fasismo, kiu pre• 
tendas transformi Hiapllnion en ltala k ger· 
mana kolonio,. 

Ci tio eataa m11lgrllnd11 komentarlo, klun 
ni suldis al la nobla alnteno de 111 aimplltla 
registaro de Mekaikio, klu aenbrue, mo· 
deste, simple, kuraQe, ne rlmls kon1r11t1st11rl 
liujn, kluj plenumaa nenlun traktaton k 
pledpre11111a 111 raftoln piel elementalaJn 
de I' horno. • 

Nian piel fervoran dankeaprimon al 111 
popolo de Mekslkio, kiu kompromilaa e~ 
al11Jn rilatojn kun grava! naclol por helpl ill 
legitiman reglataron de Hlapanlo, lclu en 
Hnkta kunfandlto kun ala popolo luktaa 
konlratt la fa "iamol 

POPOLA FRONTO A 
ESPERANTISTA! ., 

Tra la m..,ndo lru nun Jam tlu llama celo, 
La cfekllvlpnda devlzo, en fiul l11ndol, 

prl fr11111 unueco en popola fronto, por d 
fendl eblaton. kulturon k dl1non, dev• 
ankatt arde at11rl n nla verde movado. 



POPOLA FRONTO 

IWII o z 11. 1 .i. .' dala informo; miloj k míloj mortis je .. .. bato de tranciloj k ponardoj por 
1 · 1 · · b. E spari kuglojn . En Va e n c 10 a ven1s a 1seno • n havenoj Cardiff k Newcastle • La 13_ k la 14 Februaro estis bom-

• hvet, filo de Ra6 lmru, kiu luktis por same okazis al sipoj ,,Sneland l •, bardataj la urboi Barcek,no k Valen-
la sendependo de iia patrt ·. • Abist • Maria Toft• k •Savonia •, kies sipa- cío nokte je la 10• per italaj mílitsipoj, 
nio- li diris:--nefa ceptas _a_¡ug~n . e naroj forlasis la sipojn car oni inten- kiu•1. kanonpafis dum kelkaj minuto_¡ 
i\ ssolini; n1 ne or gesas ma¡n ra¡to¡n cis sen di ilin al fasistaj havenoj; gis E 
i• \bero . Tial mi estas ci tie; sciiginte nun oni ne trovis maristojn, pretaj pri k tuj forkuris •kurage» . stute e!>hS 
P\ via I u k to mi tuj konstatis, ke vojago al nigra Hispanio. pli 01 9o viktimoj . . . pr . .1 M' f La obusoj permes1s malkovrt, ke 

Prl. atako s1m1 a 1 ne orgesas • Lau oficiala s1a11·stiko de nía Mi• • ~- · ternas · la sipo¡· estas ítalaj car hispana¡ ;:,1po¡ 
1 l·talai·n masakrojn, la italajn avia- nistro de Maro k Aero dum monato d. a ne havas kanonojn kun samaj 1men-
dilojn flugantajn super Abisenio, la Januaro , ni faligis 21. fasistajn avía- sioj k ciuj obusoj surportas enskri-
rn-urdojn a l infanoj k virinoj ... Mi dilojnkniperdisnur5 aeroplanojn. bojn,kíujtekstas: • L3GEN.35-~m-. 
decidís veni tien ci, car mi avidas • Fidinda forkurinto el Zaragoza Tío montras Halan markon k Jdron 
helpi kontraustaron al tiraneco gis raportas pri alveno en liu urbo de 1935 kíu estas la XIW de la erao 
nun neniam konata . 24.000 germanoj, 12 italaj plus 24 ' 

fasísta. 
• Laií fasis ta gazeto "Heraldo de germana¡ aeroplanoj. Estas konstruila • Laií ítala grava gazeto • Informa-
Aragon• la urba konsilantaro de Za- subtera aviadkampo, sub la komando tare Italiano• de Genovo, la leteroj, 
ragozo kunsidis la 27. Januaro . Dum de germana¡ oficiroj. kiujn oni ricevas el insuloj Balearaj, 
la kunveno , fasista konsilanto am- La ne-interveno daure progresas! k . estas enpostítaj kun italaj postmar OJ. 
,plekse laudis la gentilan partoprenon • La malfelica tago de la perdo de La fakto ke oni agnoskas kiel le-
<le la germano¡ en la milito k propo- Malago, 7. Februaro, je la 10ª matene 
nis, ke la urbo faru solenan donacon eliris, el milithaveno Cartagena, ses gitimajn, la italajn poStmarkojn, supob-

zigas, ke tiuj insuloj estas plene su de tereno por ebligi la konstruadon respublikai militsipoj, kiu sercis la 
de germana tombejo, apud la generala fasistajn por albatali ilin. En plena la jugo de ítala fasismo, 
tombejo. La propon o estis a proba ta. maro ili trovis du krozsipojn, kiuj • Tuj kiam la ko mita to pri ne -

Tio pruvas ner ekte la efikon de manovris Jau aspekto de atako, sed interveno aprobis decidan prí apliko 
niaj ata koj k estas dezirinde ke tiaj forkurante de la persekutado de níaj de malpermeso al sendo de .'volon-
genlilaj donac oj ofte ripetígu. sipoj. Kiam alvenis tauga momento, tuloi-, multobligis la alveno de italoj 
t Profesora A . Einst ein sin turnís, la du sipoj lumigis k siRTialis por al nía lando. Laií anglaj gazetoj 
ai nía amtrasador o en Wa5hington, montri, ke i1i estas italaj. Tia maniere •Times, k • Man ch ester Guardian • la 
per jenaj frazoj: «Mía devo estas, en ili sukcesis ruze k malnoble devojigi kvanto da italoj en Hispanio kiu estis 
nuaaj cirkonstancoj, diri al vi ke mi niajn maristojn. antau kelkaj tagoj de 10.000, dum 
min sentas ligita al via heroa luktado. • La tutmonde konata, kanajla fi- lastaj tagoj atingis la ciferon de50.000. 
Sed samfempe mi hontas, ke demo- nancisJo Juan March komencis ricevi Ni ne rimarkigas aliajn informojn 
kralaj Iandoj ne povis trovi, en ak- de la ribeluloj la pagan de siaj prun- car ni supozas, ke niaj legantoj tion 
tuala situacio, la necesan energion toj. La katolikaj generaloj donis al 1i ne bezonas. B.stas facile dedukti la 
por plenumi ]a devojn de frateco. Pli grandan partan de la grava juvela sekvojn de tiu decido. 
fiera estos Hispanio se, malgraü tiu trezoro de aragona pregejo del Pilar. • Laií fidindaj sciigoj de forkurintoj 
ne interveno k la alía interveno, suk- Tiuj juveloj estas senditaj,iom post el norda fasista zono, la hispanfranca 
cesas elteni sían liberon... iom, al internada merkato. Tamen la landlimo en la fasista zono jam estas 
• Fasista kulturo estas organizata •gentila• bankiero rifuzis fari al plena de tranceoj k fortikajoj. Intense 
laü tute oovaj procedoj. Provincestro Franko novajn pruntojn. oni laboras sub la komando de ger-
de San Sebastiano jus dekretis la mal- • La fremdlandaj jurnalistoj, kiuj manaj teknikistoj. Franca¡ aiítoritatoj 
dungon al 180 oficialaj profesoroj k sciigis pri la amasega murdado tuj estas bone informataj prí tiu afero. 
instruistoj de la tieaj Universitato k komencita en Malago, sendis ango- Okuloj taiígas por rigardil 
Liceo. Tiun séiigon ni prenas el rekla rajn petojn al eiíropaj registaroj por • Kiam ni verkas ci tiujn notojn, 
fonio, el fasista jurnalo, kiu tamen ne ke ili devigu cesi tiom da krimoj. Te- jam estas decidatd la starigo de mal-
klarigas la novan uzotan procedan ]egramo subskribita de franca, usona permeso prí sendo de •volontuloj• k 
Por starigo de ~rasista civilizo•. k aTJglaj gazetistoj estas speciale sen- kontrolo de hispana¡ landlimoj. Dum 

La 5. Januaro alvenis en haveno data al Leon Blum tiucele. lastaj tagoj de libera orgio de ne-
h rano la ita la komercsipo «Silvia•. La Ni ne multe fidas al tiuj bonkoraj interveno, Hitler k Mussolini amase 
g avena¡ laboristoj rifuzis laboríensar- penoj, aparte dankindaj, car ni jam sendis soldatojn armilojn k municion 
0 de tiu sipo car gí transportís milit- bone konas demokratiajn k fasistajn al •sia• !ando. Certe ili kredas tiama-lllate · ¡ •s· na on al hispana Meroko. La registarojn. niere finvenki nian popolon. Ni firme 
1Poff) · · rir1s ne prenínte ec karbon. • Radiostacio Burgos oficiale anon- esperas ke ilí ne atingos sían celon, 

Ní varme gratulas tiujn laboristojn cis, ke fasístaj tribunaloj mortpunis en almenau ni bata los gis venko aií gis 
~:;r ;ra s_ke _en similaj cirkonstancoj Malago 150 r?g~str?jn, k ke ili ja1:° morto. La hispana hbtorio rakontas 
~risto¡ agos same. estas ekzekutttaJ Tto estas nur oh- pri multaj k trafaj similaj ekzemploj. 

la 'ferda stelo, emblemo de espero, neniel estu vanta ofnamo de filistrol 
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KOMUNA SENTO 
l1i venís ci tien el plej diversa ¡ landoj : ltalio, Germanio , Norve gio, 

Svedio, ederlando, Bulgari o, Jugoslavi o, Argent inio , Uru gvajo , Usono ktp. 
tial ili ne povas alpa roli unu la alian, car mankas inter ili komuna lingvo. 
Tamen, ili kantis kun e la •ln tern ac ion • en ciuj lingvoj. Inter i1i trovigas mal-
junuloj k ankora ií ne plenkr eskaj knaboj , maso nistoj, kamparanoj k muzikistoj , 
ciuj grupig intaj por albatali komunan malamikon . lli batalas kiel herooj. 
Neniam ili forkura s. La maljun aj kamparaninoj cirkaiíbrakis k kisadis ilin. 
La ma lfeliculin oj voli s krii al ili: • Vi estas ni aj filoj, niaj infanoj, niaj defen-
da ntojl • Sed, nek la hun garoj, nek la francoj nek la ceboj komprenis la 
hispa naj n vor tojn ... Subite i1i ciuj alten levas la pugnon k ciuj interkom-
prenigas, dum larmoj flua s el cíes oku loj ... 

1am iu verko s mirindan libron, kiu prilraktos la kuragon, la heroecon 
k la fratecon, kiuj kun e formos la historion de la Internada Brigado. Ni 
esper u, ke kiam tia verkisto komrncos sían libr on ja Ji bone komprenos la 
signifon de la unulin gveco por:ke lingva h aoso neniam plu okazu . Dum tempo 
en kiu in ter komprenigo estas pli ne cesega ol ciam ajn antaiíe, ni <levas 
semi, por ke ni poste abunde rikoltu . 

Jam mul taj anoj de la Internada Brigado eklernis Esperanton k post 
kia m la lingvobaro estos detruita, i1i plene guad os la profiton scipovi 
lingvo n, kiu lernita montr as sían utilon . 

NIA MUNICl"O 
Va lencia Esper11ntisI11ro .. 
H. v. d. Velde. - Krimpen . 
P. 5 .- 0 ri hueln 
C . H.-Zeist. . . . . 
W . W. - Buenos Aires . 
A . M.-B ugarrn 
V.M. - > 
V. 5. - Kli!dno. 
J. P. - Den Helder. 
J. M.-lssy ...... . 
Lab. Es p Klubo.- Sto ckol m. 
D. M. C hnrle roi. 
S. U. - Lyse kil. 
K. 8.- Pou~eres. 
O . O. - Ln Ferte Alnis . 
T . L. - Co pemih . 
A. W. O . tapleí o rl •. 
«Ln Esper o>. - Qunre gnon 
F. 5. - Yo rk. 
A. D. Chusl . 
E A.. J.-Ov anoker. 
O. J.- Jon kopin g . 
K. V. Vey prnlce . 
A. M. - Lnr bro. 
8 . J. -S tonnvn . 
C. P. Vnulx . 
"· P. P11rnu . 
J. S. Dunfermline . 
H . J.-Molyci n 
1. J. J.- F in dhoven. 
F 8. - W11str 11an. 
J. S. M. Yor k. 
J. L. nrnal n. . . . 
O . H. Ceska Skalice. 
D. H. - Mac hen .. 
D. J -K aun,1s. 
M. W. -A ngleur . 
H. M.- Hauv ill e . 
J Z. Br egenz 
R. C . Relms. 
F. E. T , nnoi. T oulo use 
F. M. Ln Vesine t 
S. Es p. Klubo. - Si ndi. 
F. L. c. Br uselo 
F. B - París 
D. H. Hc,lluin. . . . 
J B . l.itomysl . • . 
F.sp R. I.11b.-C hicago 
J. K. Bethlehem 
R. V. 1 rainon . • 
e 'ova SenIn >. Barcelono . 
M 8.-London . • • v. J. L. . We llingtnn . . 

37 ptof. 
28 rrr. 
5 pro! . 
6'fi guld. 
1 dol. 
2'50 ptoj . 
2'50 > 

10 t kr. 
164"50 rrr. 
10 > 
86 > 
60 • 
26'32 > 
10 > 
20 > 
36'84 > 
5 si l. 

46' 75 rrr. 
6 ' 70 > 
7-41 > 

10 svd . kr. 
10 > 
12·97 rrr. 
50 > 
22'22 • 
10 > 
28'41 > 
78 > 
7' 41 > 

19"88 > 
23 > 
2 6 si l. 

20 rrr. 
14'81 • 
26 • 
3fi > 
14'38 > 
20 > 
23 • 
10 ,. 
95 > 
30 > 
46 , 
20 bfr. 
20 rrr . 
30 > 
7' 41 > 

10 dol . 
1 , 

10 > 
10 ploj . 
3 runrof . 
1 > 
6 pesof. J. S.-C 11mpo Qu1fano. 

K írun a Esperon1isIaro. . 300 &\Id kr. 

PETRO van der PLANK 

INFORMEJO 
K-do. Bordes. el Tnbernes de V11lldi~no nu11 

b11I11l11s en In fronto . Lin ndreso estas: 
V. S . Bordee. 21-11. Brigada Mixl11. I-er. 
Batall ón. 1-11. Comi,añín. Colegio Pablo 
Ig lesias, VALDELATAS (Madrid). 

K-do . Justo Est~n bonfartn k lo~as provi• 
zor e en Bdr-. l,, no . Li ne po ns s kr ibi 
nun al fiu konnro de 11. Li verkos nrtiko-
lon por «Arbetnr El'per11n1islen Sveniska > 
Eventu11le ni ank 11il presigos artikoleton . 
de li . Lin ndreso estas : Comité de De-
fensa de Gracia. - Calle Juan Vil'ias, 
12 14 B RCELONA. 

K-doj Lledó k Tu set estas en bona . sano. 
Ln adreso estas ienn: Carretera de Car-
dona. 2.•MANRESA, Cntalunya (Esp11fia) 

K-do . Marrinez Ungría sciiiras siajn kores-
1mnd11nIojn, ke li pasiris kvin mon11Iojn 
te la fronrn. Tial li ne skribis, sed bnl . 
d11il li skribns. Lin nuna ndreso estas: 
str. Au. i11s March, 36 - 38, t.•, 2. • -
B~R CELONA. 

ONI PETAS INPORMOJN PRI 
K-do . Simnn Weer denbur1. 8rigndo Thlil -

mann . kies laste konata ndreso estis: 
S. R. l., Pl,,zn A!tnznno. fi2. AL8A-
CET E. Lla pntrino derrnndas pri li. 

K-do Francisco Valdés Fern6ndez, CA-
LLOS.\ DE SF.GURA (Alic ante) estas 
pridemandata de korespondinto neder-
land lin. 

K-do. Manuel Mnreno, sir. Jorge Vin 11ix11. 
32. - CATARROJA. Sovern kamarado 
deziras '&di pri li. Bonvolu sendi in• 
formoln al ni. 

LASTHORA IMPRESO 
Lo perdo de Malago havis In dik°" kres-

kig i impeton al la popoln armeo. kiu posI 
konvena preparo sukcese kon1r 11üa111kas en 
la i-ama nnd ;i luzia sekroro. Mndri do forpelas 
I~ m11l11m1kojn. kelk ajn kilnmetrojn ekter la 
f1rk aünJo. E.n Oviedo. terurbo de Asturlo 
la bravaj . oc inli I11f miníst oj en frata miks~ 
kun _k11rol1k11j bnsknj nncli . toj, fam enlrla 
liberi ge en In unu njn stratojn. Ld 6. de ~¡ tiu 
mona to ekf~nci o " la inIern11cio konrrnlo, por 
serlo za apll ko de la akordo pri ne lnterveno. 

Preaefo de J. Olmos, Alicante, M, Valencia 

POPOLfRONTA LETERUJO 
J. L .- Pouy.-Bonorde alvenis ambati. 

foje vial respondkuponol, enture 13. 
P. J. L., Esp. Klubo A. de S .-Haarlttn. 

-Neni nm ni nperigis artikolon pri 111 org11• 
nizo , kiun vi mencias. Devns esli ali11 bul-
teno, kiu rnportis. 

w. J. B. - Tooling, London.-NI flul, kluf 
eldonns fi tiun gazeton, ankail estas pac11-
m11ntof, devigatnj elbntnli pro la ntako de 
111 llhispannj generaloj. Pacifismo estas rnal-
fortn ilo anrail la 11I11kem11 fasismo. Ni reko-
mendas ni vi legndon de nrlikoleto el.e 
dev lzo: FOR LA BATALILOJN estu por le 
estonio >, kiu aperis en nin Insta numero. 

O. S. - Schoorl. -Vi skribns, ke vi ne 
komprenns Anglion. pri nin batnlo. Ni rnale. 
ekkomencas kompreni tre multe .•• La kapl-
talismo pulrigns la demokration Qia haladzo. 
Jen la afero! Ni sendis al vi la petitajn g11-
zetojn . 

L. T.-Ljubljann.-Lnü vla postkarto nf 
deduktas, ke vi vln turnls al O. K. en B11r-
celono. Vi daiire ricevos tP. F.>. 

P. G. - West•Hnrllepool.-Nia bulteno ne 
havas f1ksan abonprezon. Monhelpo ea111~ 
libervola. Okaze de monsendo, uzu nl11n 
perantejon en Orlenns (Franclo) kies adre-
son vi vidos 11liloke sur fiu numero. 

C . M. J. - Amsterdam. - Slosiloj kun vor-
tareloj estos Qoje ricevataj de ni, en diveraaf 
lingvof . por disdoni al fremdnj vunditoj en 
hospiralof k al la lnternaciaf Brigadoj, ldeJ 
propngandiloj de Esperanto. 

J. 8. · Rotterdnm. - Ni d11nkegas vin pro 
via h,ler c , kiu ~nten.:~ ;:m~vaj o jn . Temtn. 
tnr ni nenion postulas de ninj leganloj, ae 
vi legas cP. F. > kun estimo ni dndrlgoa la 
nlsendndon. 

A. K. VoroneJ. - Kordnnke rri kvilancaa 
vian estima tan leteron k faros la tblon kom-
plezi vin. tiuf espernntaJoj estoa 
k utilos fe In inlernaciaj kunb11t11lantoj. An-
kaü vnlorus multe tiurilate, lernollbrol de 
Esperanto en njna llngvo. 

V. 8. - Falun - Kiel kviI11nclte en nla 6-1. 
numero, ni konfirmas ricevon de la mono.a 
K-d oj. l. E., N L. knj el vi mem. 

Ch. M. - SI . Alban's, Herts.-Se tlo ne 
Qenas vin, ni preferus sciiQi pri la nomo t 
ndreso de vio 11miko k ni sendus rekle 11 
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tr/fO RMA BUL'íENO INTE.RNACIA PR.I HfSPANA LU.KTD t<DNTRAD LR FA5ISMO 
1 

¡;:1..o o NO DE GRUPO LABORISTA 
Re: oAKC I O K AOMINISTRACIO : STRATO 

ESPERANTISTA VALr•T[IA 
M A R , N u M. .2 6 tll IDupanio) 

NOVA ET APO EN LA KAL V ARIO 
La _du gran_daj d~m~o~r~faj na c)oi de Eiíropo, dum la unuaj flamoj de 

la incendio, kredts-au sa¡ ms kred 1-e rar e, ke en Hispanio ekbatalis du 
bandoj da civitanoj pro politika aií religia malakordo. En la komfortaj salonoj 
de kancelarioj! oni do nis rajto jn de normalaj rnilitantoj al perfidaj generaloj , 
kiuj ef: ne mentas komparon kun la klasika j bandito j el montare de la pasinta 
jarcento. Samrajtigi perfid ulojn kun legitima registaro estas vualíta ofendo, 
kiun ni ricevis de nacioj al kiuj anko raií ni donas nomon je arnikoj. Al ilia 
stranga cerbumado aparte nas la ide o pri rigo ra kontrolo, sub masko de nobla 
intenco. Tiu oficiala internad a ins pektado estos fakte malfavora baro por 
nía defendo car Anglio k F ran cio zorgos gentile pri la ribelintoj, dum Ger-
manio k Italio, kies sipo j bombardis urbojn k alportis soldatojn, dejoros ce 
la lojalaj maroj, ne kíel senpartia j observantoj sed kiel cinikaj malamikoj 
ludante farson deziri eviti konflikton , kiun i1i mem provokis. 

La ribelintoj pova s fidi absolute je la kavalireco de la demokrataj kon-
lrolinto j. En nía zono, neniu deta lo estas garantio ke la revizoroj ne sekvos 
la ruzan taktikon apog i la pira tajn atakojn al niaj havenoj laií privilegio 
de fripona policist o, kiu estas samt empe stelisto ... 

Po r doni al la kontrolo etikan aspekton, oni jus multobligis la liveron, 
al fasistoj, de armiloj k municioj. Dum kelka tempo do, ne urgos al la fremdaj 
mastroj malobeadi la konfrolon! La fasistaj tiranoj postules, k observes mem 
rigore, la plenumon de I' akordo por fiel malfaciligi nur la situacion de la 
registaro en Jaciga penado eviti la rabon de siaj rajtoj. 

Jene statas la afero; ni nepre <levas akcepti gin tia, ~ia gi estas. Ne 
ekzistas kaiízo nek deziro por prezenti nin al la mondo kiel ploreman aií 
suferantan popolon kun la celo veki kompaton. Estas pref_erin~e,_ en tiu nova 
etapo de nía kalvario, transformi en kuragon la ofendoJn, ktu¡n unu post 
alia ni ricevas de la Demokratio. La hispana ministrara, respondeca kapo de 
civitanaro, estas preta elteni digne k b_rave l_a ba_tojn k ~ekvojn de ~iuj rafinita1 
malbelpoj de stataj superuloj, surda¡ k blmda¡ ant~u _ la_ se!lfOJ k fervoro) 
de siaj pro praj samnacianoj, kiuj fínfine estos la solaJ v1kttmo¡. 
. Hispanio dum mallonga, sed gravega! ~e1;11po lernis multe, gi akiris 
Jam sperton pri la fakto ke estas neeble efekttv1g1 normale, evolue, _la rekta 
pa~t_?preno de la popolo en la publika viv~ laií pa~a k hone_sta mam~ro. Ne 
SUficas havi la pravon, estas necese ankau pose~1 kanonoJn, tanko,n k e~ 
venenajn gasojn k tute ne doni valoran al solena¡ prome~?J _nek al ~ormala! 
lraktatoj. La juro ínternacía, la legoj de socia kun_v1vJdo, CtUJ mo~ala¡ frukto¡ 
ee la vera civilizo pereas, detruigas per la bomboJ ~u per _la h~foJ de la mo-
ernaj _hordoj, kíuj pavas invadí landojn ek~termt rasoJn k1el dum la tre 

lle.bula¡ tempoj en komenco de la homa h1stor10. _ 
. Kun plena konscio de nía rolo ni ~niras la ~~van elapon, atendante 

han baron se tiu lasta ne sufícas por la fía celo evth sukceson de la pravo. 
. Ni luktas por siri vualojn, ni luktas pasie por. venkil en kies f~rvora 

~eiiro, estas karesa iluzío la espero, ke se la stataJ gv1dantoj de la~~oJ, 
!atno pri demokratio, senhonorigas posteno~, ~a popo_lo mem _d~ tluJ n~c101 
altos kurage sur ilín por veni ldvange al maJ brakoJ k al maJ brustoJ ~n 
~l'i!ndioza cirkaiíp remo. Se tiu iluzio, sopiro en espero, krevas senbrue,_ k1el 
1ªPa vezíko, tiam iru jam tra la mondo la funebra . agnos~o ke la Fé!_stsmo 
levas venki cíe car almenaií gi havas k uzas sen bez1to la v1rton de la audacol 

Kun la kontrolo aií malgraií la kontrolo tuta popolo staras kuragel 

Deka Numerol 
En angora dato, kiam ple) furloze atak11s 

la fasismo internacia en Hispanio, jubi leas 
sobre nia gazelo pri sia deka numero. 

Ói n11skigis en plen11 tragedio, en mezo 
de nuboj de milila atmosfero, kiel fruklo de 
kuraga iniciatemo stari gi rektajn rilatojn 
ínter la esperantist aj popolanoj por veki ce 
ili alenlon pri la signifo de nía lukto. 

Prezento de kolekro kun deko da numeroj 
estas opor1un11 okazo por intime rakonli pri 
la gazeto mem iomere: Ni ciuj, kiuj enrre-
prenis la zorgojn de tia eldonado, vivantaj 
malsupre, kicl akliva parto de klaso humila, 
konas suflce profunde la inklinojn k sentojn, 
dezirojn k volojn de nía frataro tutmonda. 
Sen ia dubo k ... sen ia mono. ni adresis la 
vocon, kun sincera akcenlo, al konata kampo. 

Konlraiíe al la opinio de mulraj samling-
vanoj, ni ne mulle tldas je la ofici11l11j ins-
tancoj por 111 eflka sukceso de Esperanto; 
uzanre, kun aliaj vorloj, 111 sencon de fama 
proleta devizo. ni kredas, ke cl11 sukceso de 
Esperanro dependas de la esperantiatoj 
mem; > fldelaj al riu principo ni ekl11boris 
sekure k firme. 

Eble aií cerre, posl modesta oferto de nia 
speciala lingvoscio, en iu ajn ministeria sek-
cio, konsiderante la efikon de eksternacia 
informado kiel pli11n Qeneralan servon, onl 
estus doninta al ni subvencie la artefarilan 
nutrigilon de kelkaj miloj da pesetoj. Tino 
íacil11n vojon ni rifuzis; ni elekris 111 rektan 
soseon vivi nur per 111 subleno Qentila de 111 
verda popolo k 11peri 11kurate, laií maniero 
ke sola rig11rdo al ekstera aspeklo k formato 
de POPOLA FRONTO estu spegulo k baro-
metro pri la apogo, kiun Qi ricevas de sia 
p~bJiko. Ne estis erara la vojo elektila!; ho-
d1au, anstataií almozi proreklon, en unu aií 
en 11lia oficialejo, ni povas ec donaci ser-
vojn, el inlernacia medio, al sup.eraj oficis-
toj, kiuj kun ioma miro, devas, ne aprobi aií 
malaprobi, sed akcepti la ulilon k pezon 
de la verko, kiun ni skribas NUR per 111 inko, 
per 111 TUTA inkol kiun de vi, kara leganto, 
favore por nin rajto profanila k danke por 
nia lingvo bela, ofte ni ricevas. 

Tri mil ekzemplerojn akusis la presm11• 
sino por 111 unua numero. Kvin mil Jam pe-
tolas, dise Ira la mondo, de ci liu deka ido. 
Sea paQoj komencis, poste ili allernia kun 
la oka nombro, nun ni Jam sciigas, ke ciuj 
numero! aperos fam okp11Qe k ec kun la eblo 
rlcevi aldonojn de bonaj surprizoj, ci11m lau 
honest11 plenumo · de nia promeso dedici por 
taüga ar11nQo de la bulteno la tulan municíon. 

Sugeslojn, proponojn, konsilojn, admo-
nojn ni legas k aiídas 111ente. La kapo estas 
kvaiaü sk111olo da planoj k projektol, sed 
kvankam la hela efekriviQo de mulla! revoj, 
povaa okazi jam morgaií. tiu tago aparlenas 
al la estonio pri kiea posedo ni batal11s, ofe-
r11nle vivon, en kruela milito dum horo de-
cida, kun la drako de I' fasismo inlernacia. 

La deka aumerCl est11a do nur burQonol 

H· · ·t postul1ª 1·am la respekton de la mondo! Ispan10 raJ as nun 



2 POPOLA F RO NT O 

VOLONTU LOJ KAJ "VOLONTULOJ" 
ajnas tran e ed estas vere ke 

mul taj kleraj p rsonoj ne havas' tre 
kl~ran b~ld_on nek obj ektivajn opinioj n 
p_ri la ori rno k sekvoj de la fasis ta 
rib elo en His panio, konfuzo regas 
mu ltaj n cerbojn car, unue: la rnenso-
goj disvas hgitaj de la ribeli ntoj, kun 
la helpo de siaj potencaj internacia j 
pr otektanto j, trafis multfoje la celen, 
k d11e: car abundas ínter la instr uitaj 
pe rsono¡ tiuj, kiuj anticipe esta s pre-
pa rit aj po r kredi ciam la pravon de la 
reakciuloj , okaz e de iu aj n konflikto 
kun proletoj au maldekstruloj . Bedaií -
rin de , tío esta evidenta, tial ke (re 
ofte la kleruloj apartenas al la supera 
klaso ce kiu, kun malmulte da escep-
toj , simp atio al la aspiroj de la mal-
su peraj tavoloj ne kutimas tr ovigi. 

Sed ni volas veki la ate n tan de la 
lib eralaj homoj k demokra toj, kiuj ne 
hontas sed mate, fieras pri sía kom-
prenemo k bonvolo al la idealoj k de-
ziroj de la laborista klaso. Ni vokas 
ilin helpi laiípove al diskoni gado de 
la simp la vero . 

La fakto estas, ke en His pa nio ne 
temas pri disd ivido de la popolo en 
du pli malpli samkv antaj parto j, kiuj 
ne interkonsentas. Nel kast o de gene-
raloj k oficiroj perfida j, sen honoro, 
levigis per armiloj kontrau ab solut e 
legecaj Registaro k Par lamento ; ciui 
trompaj propagandoj ne su kcesi s vuali 
tiun ci nekonteste bla n fakton. Sed 
es tas ankorau necese ripe ti la vero nl 
La mallojalaj militi stoj klopodis sin 
prav igi antaií la un i v ersala kons-
cienco per ar tefaritaj ar gumentoj , sed 
ne niel ili povis nei, ke i1i rib elis kon-
trau tute legiti ma popu lara instan co. 

Esta s absoluta falsajo kredigi , ke 
estas kvere lo ínter du preskaií sam-
nombraj pa rtoj de la enlandanoj . Nur 
tiu dorlotita kasto de prof esiaj ar-
mean oj, en sía plimulto devenintaj de 
ari stokr a taj familioj au en ties ser vo, 
kvaza u lakeoj de pri vilegiuloj , ru ze 
preparis k zorg e arangis la surprizan 
atako n, se n precedenco en la Histo rio. 

La so ldatoj estis trenataj p~r la 

forto de la disciplino, pro la kutimo 
obei la ordonoj n de la cefoj, pro la 
timo esti mortpunalaj; pro manko de 
veraj infor moj pri la okaza joj, car en 
la unuaj momento ¡ oni diris al ili , ke 
ekzistis komp loto kont raií la Respu-
bliko; la afer o estis prezentata al ili , 
ne kiel ribelo, fruido de konspiro, sed 
kiel defendo de la Registar o «kiu est is 
en dangero per ata.ko de fiuloj•. Úis 
tia grado ampleks is la perf ido de la 
mallojalaj armeest rojl 

Tial batalas sen entuziasmo, kun 
dolo ra en la animo, tiuj filoj de la 
popolo; ili profitas eiujn sancoj n por 
forkur i al niaj vicoj, pite ciujn riskojn 
por ili mem k por iliaj famílianoj. Sed 
por stop i la brecen, por kompensi la 
perdoj n de siaj so lda toj k por mal-
helpi la amasan forkur adon, la fasistaj 
generalo j venigis en nia n )anden la 
fremdajn for tojn, germanaj k ital aj 
tru poj , post elcu pigo de la !'ezervoj 
de mau roj k legiano j. Oni jan e povas 
konsid eri t i u j n koloniajn soldat ojn 
kiel hispanajn civitan ojn 

Nun , kiam oni par olas pri even-
tuala r etirigo de la eksterlandaj vo-
lontuloj, ni esprimas nian varman 
dezir on, ke tiu onidiro realigu . Jesl 
Ni E:stas pretaj adiaiíi nia jn amikajn 
k verajn volontuloin, kiuj konsistigas 
la interna ciai n bri gadojn , kiujn ni 
neniam forgesos , kondic e ke ce la 
flanko de nia j malamikoj malaperu la 
falsaj «volontuloj », kontingentoj da 
italaj k germanaj trupoj, senditaj por 
morti en defendo de katenoj de la 
koncernaj diktatoroj. Jesl ni faru nur 
ínt er hispano¡ la «civilan » militen. 

Se cío tiel efektivigus, ni povus tuj 
prom esi al la mondo baldañan pacen, 
car nía venko estus simpla afero de 
du semajnoj. Sen alíes spionado k 
sen timo jam pri perforto de fremdaj 
arm eanoj, kiuj agas kiel gendarmoj 
sur la hispanaj soldatoj, la amasa 
forkur o al la !ojala Armeo farigus 
rapida kata:;trofo por la perfidintoj k 
tuj la ferio k la nombro estus en la 
flanko de la rajto k progre!>o. 
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LAÜTA RESPONDO 
Tro of Ie kun bed11üro ni ko nsl11t11s, ke ec 

en kelkaj l11borist 11f medi oi eks1erland11j oni 
ankorau ne Qusre ko mpre_nis !ª. delik11111n k 
speci11l11n k11r11kIero n de ntll m1llI0. 

En la febru ara numer o de «Senrniciulo, 
ortciala organo de 5. A. T . kun supraja aludo 
pr i 111 111sko, ki un ni devos plenumi post (11 
mili 111 periodo, aperas admoneto por ni11 
g11zeI0 pro •nebul11j fraz oj cel11nt11j defendi 
lo sendependecon de Hispanio•. La temo 
merl111s 1ir1lko lon, kiun ni jam promesas; 
h\Jdi11u ni dedicas. al 111 red11kcio de nía esli-
mata kolego , nur kelk al n vort ojn, pri kiuj ni 
~ojus se ill estus 11nkaü solvo por dubof de 
kelkej ce1er11j k bona J 11mikoj: 

Nun, en mezo de 11bomeno, frenezo k 
fajro de in terven 11 milito, dum paso de an-
gora etapo , ki am l11 venko. bed11ürlnde, 11n-
kor11ü estas deziro avi da_ k riskoplena celo; 
oni dev11s, por plenum1 taskon POST la 
venko, venk i unue ! k certe. por gajni 111 mi-
l llo n, po r derrui la fasismon, por VENKII, la 
tut11 honesta hisp11r.a popolo; ciuj. kiuj okaze 
de f11sist11 triumfo perdus la vivon aü auferua 
l a pro ían11don de siaj sentimentoi, grupiAis 
fr 111ece k lukt11s fervore sub loj11l11 alhinco 
de komuna sort o . 

Por fari konstruon oni bezonas grundon; 
pri kons erv o k akiro d~ tiu g~undo:, necean 
tereno kie povi mason1 mater1e, lau venko 
aü fiasko, cu liberan eu sklavecan socion, 
temas 11bsoluIe la hispana epopeo. 

Por defendí materiajn k mor11l11jn fakto-
rojn, kun reciproka respekto al la diversa¡ 
opinioJ. bata las en sama vico k mortas kune 
en sama traneeo: m11rksistoj k senstatanoj, 
prol eroj k etburgoj, katolikoi k 111eistoj, k11-
t11lun11i k baskaj n11ciis1oj kun eiuspecaj in-
lernaciistoi k sennaciistoi; sen atento eu tio 
koincidas kun ajna paragrafo de ajna pro -
gramo. Tomen jen do fakro por ni tre salu-
linda car libervola popola unueco, sub po-
polt1 komando, ne jam esl"!s revo, aed mi-
rinda realo, pli forta k u1ila ol eiu 11ub1i111jo 
de obstina skolaslika rezonado ... 

ia gazeto POPOLA FRONTO, sen 
pordo fermita 111 eiu 11ntifasis10, estas klara 
internada parolilo de tiu mullface111 amase-
go, kiu, per armilo k ne per teorio, luk111s 
kontraü la fasismo de ltalio k Germanio in-
vadinta la landon hispanan, fakto konl:reta, 
kiu pravigas, almenan por atentinda nombro 
da batalantvj, la konvinkon ke ni11 milito ne 
estas civi111 malakordo sed problema de 
nacía sendependeco. 

Nla 111sko specifa estas objektive informl 
ka roge pravig1 la lukton de tuta popolo. Se 
la nud11 vero estas argumento por forblovi 
111 biufojn de fasista propagando; 111 redak· 
1oroj diverslendencaj de ci tiu modesta bul-
teno, observan le la faktojn interne de propra 
medio, malgr11ü si11j priv111aj inklinoJ k emol, 
je la servo de la libero, neniam ailentosl 

En Volencio ok azis imp~neg! 
m11nlf estacio por 11tesli 111 Re-
gistoro plen11n obeon 11I Qiaj de-
cido!. La urba esperantistaro , 
sub 111 verd11 k ruga makulo j 
de si al st11nd11rdoj , ceestis mul -
ten omb re por publ ika elmont ro 
de konsento kun la dezi ro de I' 
popol o. En Ja bild o aperas nia 
Grupo, kun Oagol k afisoi, dum 
pasado sur ponto. La verda pa-
rado allirís scl vo lemal n rig11r-
dojn , kun atent o k isimpal io, de 
la lo~antaro k de 111 Regis taro. 
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~~¡a ~un~o tra la parapeto¡ 
FRAGMENTO DE LETERO 
La milito ec;tas tre serioza afero, 

ed la bata lantoj ciam trovigas bon-
~urnoraj. Car ne ciuhore ni havas pa-
fojn, ni pasigas la tempon sercante, 
ec kun la malamikol Mi rakontu do, 
hodiaií, al la legantoj de la simpatía 
gazeto POPOLA FRONTO, per kia 
bagatelo ni amuzigis dum lastaj tagoj. 

iaj 0 najbaroj• de la ~kontraiía 
trotuaro•, je okdek metroj de niai 
tranceoj, havas tre belan hundon . Ni 
nornis gin •Franko• k versajne la 
hundo eble estas nomata iel simile, 
car kiam ni alnomas gin, la petolema 
besto movas la voston, pintigas la 
orelojn k startas . Tial ke ni scias, ke 
giai mastroj sufice malsatas, ce la 
mangoj ni jetas al gi pecojn da vian -
do, pano k ostoj. La besto estas saga; 
gi elmontras la kapon de sur la rando 
de la parapeto, kusas sternite k subite 
eksaltas, kaptas kion ni eljetis k for-
kuras englutí gin trans la sirmejo. 

Neniu pafus kontraií la hundon; 
sed, ja ni volis forpreni gin al la fasis-
toj. Por reali gi tion ni jetis la mang d-
joo ciufoje pli proksime de ni por 
gajni konfidon kun •Franko•-hundo. 
Sed, kiam ni metas la mangajon tro 
proksime, la hundo timigita, eble pro 
tio, kion gi aiídas ce la fasistoj pri la 
•ruguloj•, forkuras al la parapeto¡, 
kusigas k, sekura, alrigardas nin por 
se ni sendas ion. Kíam pafoj sonas, 
ni ne vid;is la hundon, sed, hieraií, 
linfine, •Franko• falís en niajn ma-
nojo. Kian gojon ni havisl Ec al Ma-
drido alveni~ la novajo ke ni estas 
kaptintaj Frankonl Kaj lamen estis 
verel cFranko • estis sub nia kontrolo . 

La •najbaroj• treege alarmigis k 
komencis pafadi, pli koleraj ol se ni 
estus kaptintaj la veran Frankon. 
~uonhoron daiíris la «skandalo• gis 
~~am ni redonis la hundan, bone man-
ginta k trinkinta k kun unu ruga kra-
vato en kiu ni skribis: 
. . • Ni redonas al vi •Frankon•, car 
gi estas kuraga kiel horno. Klopodu 
~enigi kun vi la alían Frdnkon kiu 
11.a!·· • igas kiel hundo k ni jetos kapto-
snuron, sed ... ni ne resendos lin.• 
• Post íom da tempo ni ricevis 

•st0nan telegramon• kiu tekstis jene: 
d •Tre dankaj pro vía afabla regala-
o al •F k S 1· k . Po ran o•. e venus la a ta v1 

al v~s casi lin, ni petas ne resendí lin 
ni. Antaudan kon •I 

·~·~·~·~·~·~·~··~·~·~·~·~-~•~: ' ' •· SAGETOJ SEN MALICO • 
' ======= ' 

• La lula mondo konas centojn k cenlojn da rorograíajoj . monlranlaj la ruinojn I 
' el Madrldo . Miloj da konstru &foj estas rule sterniraj. Tamen, generalo Von Franko f 

cinike deklarís , ke II ne konkeris la eerurbon CAR LI NE VOLAS DETRUI ÓIN. 
l Kaj la demokrataro lulmonda ne levigas abruple konlraü liu monstrol l I • Laii <Le Petir Parlsien :t, cirk.u lis onidiro, ke 111 ilaioj enigis en Hispanion 
l venengasojn . cTiaf gasoj - diras riu jurnalo-rapldlgls en taüga momento la italan } 
{ venkon en Abisenio. NI esperas. ke temas nur prl onidiro. La malfelifajoj de la f I hispana I0:anlaro jam estas suflfe grandaj por ke oni fallgu sur ~in riun novan t 
{ plago n k la Ita/a nacio hav113 koncepton tro afian pri homeco por toleri, p/ie f 

esti kulpa pri uzado de tiom barbara detruigilo .> 
l Je la nomo de la venkitaJ abisenoj, ni hispanoj, eventualaj viktimoj de } 
{ novaj gas11I11koj, protestas kun Indigno pri riu stranga paragraro, laü kiu, Jdam f l temis kontraii Abisenio, riu mililprocedo esris aprobinda sed se temas kontraií t 
{ hispanoj estas neeble akceprl ~ían eblecon CAR ITALIO HAVAS TRO ALTAN f 

KONCEPTO PRI HOMECO. Nur mankis al ni konsrari tiu j n flatajojn, 111 111 
l Faslsmo , de la civilizi111J demokratoj. l I • Finíine eíekriviQos la plano pri Konrrolo. I 
• Unue, la demokrataj potencoj blokadis nin per la Akordo pri Ne lnlerveno, : 
• rama elpens cjo de nia sarata najbaro 5-ro. Leono Blum , j Nun la eíektiva blokado 111 nia iando estas fakte, rekta inlerveno, PER KILI f 

ONI PLIFIRMIGAS ABSURDAN EGALIOON KUN LA FASISTAJ INVADINTOJ. 
l Tiu spekraklo pruvas, ke cerraj etikaj principoj flllis jam en rubejon. l I • Estas íakto ke, la ribelinroj havas la simparion de ltalio k de Germanio, ili I 
l ricevadas el liuj nacioj armilojn k militrimedojn. l 
{ lntertempe, la simpalio de la demokrataj regislaroj regalls nin per embargo f 

de mJlltiloj. Post agnosko de la bandestraro de Burgos tare de Germanio k de j lralio, la amasaj ekspedoj de fremdaJ rrupoj al niaj cnaciisroj:t skandalis la mon- ' 
don , escepre la flegman Lordon Plymourh. 

l Sekve de riu skandalo, niaj simpatiantoj fermas la hispanan pordon al niaj } 
{ inrernaciaj amlkoj, la aütenrikaj volonruloj venanraj sponranee al niaj vicoj. f 

Jen la klara signifo de la m11lpermeso: # Se raslsmoj sin inrerhelpas tiel k demokratioj bojkolas demokralion, tio f 
simple pruvas. ke ekzisras pli da sofidaro ínter la lupoj ol ínter la safoj ..• aü j ke eslas soro¡ kies agado sajnas lup a. } 
• Ni, per tiuj sageroj, ne aludas la popolojn, sed la realstarojn. Nur en du f . . l landoj kunfandi~ is. favore al ni, la popolo k la sraro: Soverio k Meksiklo! 

{ Po:it nía deklaro, povas la krerenoj fikani ke ni estas komunisloj • .5ed f 
ambaii estas la solaj landoj, kie la senro pri homa digno, koncerne la hispanan 

' areron, estas realo k ne objeklo de makiavelismo. f 
• ·~·~·~·~·~·~"~·~·~·~·~·~·~·~: 
Kanajla sistemo 

En la tuta mondo jam estas bone 
koaataj la fotografajoj de infanaj ka-
davroj. senkulpaj viktímoj de fasista 
bombardado al hospitalo de Getafe, 
apud Madrido. Tiun murdon faris la 
germanaj avíadistoj de Franko la 4. 
de lasta novembro. 

La fotografajoj d~ la 90 infanoj, 
krípligitaj pro fa§ista mitralo, estas ja 
konataj en la grandaj aiíropaj urboj, 
kiel plej teruriga atestilo pri krimaj 
agoj de hispanaj ribeluloj. 

Malgraií multaj evidentaj pruvoj, 
germanoj plenumis la plej senhontan 
k cinikan agon, kiun iam oni povis 
koni en gazetara historio. 

Gazeto «Stuermer • aperigis la 6. 
Februaro, artikolon sub jena títolo: 
«La sanga soifo dé talmudisfoj,. Tiu 
artikolo estas ílustrita per tri foto-

grafajoj de infanoj murditaj de la 
hitleraj bomboj en Getafe; malsupre 
tekstas enskribo «la ínfanoj de na-
ciistaj familioj ankaií estas murditaj 
del' ruguloj •. Kiel origino de la foto, 
oni citas pri •Arkivoj de Stuermer•. 

La artíkolo diras, ke Talmudo or-
donas al hebreoj la nepran murda-
don al ciuj nejudoj k, ke tiu ordono 
estas nun plenumata en Hispanío. 

Germana leganto, vere kortusata 
pro vido de tiel impresigaj fotoj ne 
~ova_s diveni ke temas pri rektaj ~ik-
ttmoJ mem de germana¡ aeraj atakoj 
Ec pli malsupre, en sama artikolo· 
oni <liras per dikaj literoj •La jud~ 
venkas per la mensogo sed mortas 
per la vero •. 
. La __ gazetoj, submetataj al hitlera 
tmperu _sm_o, ekspluatas malamon al 
hebreoJ k mformas tiele germanan po-
polonl La honesta opinio respondu ... 
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. Estas du solvoj por atingi konkeron de urbo: per 
r_api~a atako aií per siego. La atako al Madrido plene 
ftask1s en la unua momento . La soldatoj de Franko jam 
estas kvar monatoj antaií la pordoj de la fama urbego 
k ta~en _ la defendo ankoraií brave persistas; la juse 
alv~nmta1 germanaj trupoj neniel sukcesas rompi la 
reg1starajn limojn. 

Antaií kelkaj monatoj komencis ci tiu sangoplena 
lukto, kiu detruas la landon . La 15. Julio alvenis en 
~aroko, el Kanariaj insuloj, generala Franko, kiu voja-
g1s per aeroplano financita de la direktoro de konser-
vativa jurnalo • A B C•; li facile ekmovis la dangeran 
masinon de milito. La naciista armeo komencis ofen-
sivon sed Franko ne estas generala laií ortodoksa kon-
cepto. Li gajnis meritojn sur batalkampo, sed liaj ideoj 
pri militado ne estas ce1·pitaj el teknikaj libroj. Li mar-
sas antaiíen, blinde, rekte al la celo k multfoje ne atentas 
la necesan zorgon pri kontakto de la armeo; kun nekre-
debla nescio, li riskas la eblon resti envolvi1a k izolita . 

Tiu strategio sukcesis gis la atako al Madrido, sed 
kiam li konstatis la neeblon kapti tiun urbon ki~l aliajn, 
li estis devigata krei novan planon. 

Dum cent tagoj, mi akompanis la armeon de Franko 
k estas certa fakto ke miloj da fremduloj, cefe germanoi, 
italoj k portugaloj luktas sub dukolora monarkia flago. 
lli partoprenas kiel « volontuloj» sed ne estas ia duba 
pri tío ke tiuj trupoj estas senditaj de siaj respektivaj 
registaroj, malgraií subskribo de traktatoj. 

Antaií ol montri ekzemplon, pri fremda · partopreno 
en hispana milito, mi deziras aserti ke apud la ribeluloj 
luktas maiíroj, fremda legio, t, karlistoj•, armeaj trupoj 
k fasistoj. 

Kiel jam oni scias, estas precipe maiíroj k legianoj, 
kiuj plej suferis gis nun. Laií miaj informo¡, cirkaií dudek 
mil maiíroj estas portitaj en hispanan teritorion. Oni ne 
povas nei ilian kurag,,n k estis grava ilia partopreno; 
ilia rekrutigo estis facile abunda dank' al promesa de 
ebla k libera forraba. 

Kelkafoje mi vidis forsteli sisteme forlasitajn do-
mojn. Nenion ili lasas; mebloj, vestajoj ktp. cio estis 
transportata al •Maura Borso~ en vilago Carabanchel 
kie cío estas aiíkcie vendata. Poste mi vidis kelkajn sol-
datojn en la postejo, sendante al siaj familioj surnojn, 
kiujn oni skribis per kvar ciferoj. 

Sed ankaií estas multaj mauroj, kiuj pagas la aven-
turan per siaj vivoj. En la lukto antaií Madrido la pro-
cento da perdoj estis grandega¡ kiam Franko, la unuan 
semajnon de Novembro, celis atakpremi Madridon, 1i 
metis la maiírojn en avangarda linio malantaií la tankoi, 
kiuj facile antaiíeniris en dekduaj gis dekvinaj grupoj. 
La respublikanoj defendís k konservis la poziciojn per 
manaj grenadoj, kaiízante gravajn perdojn al la mal-
amikoj. Ambaiíflanke oni luktís kun granda malestimo 
pri la vivo¡ kapítulacio estis tíe absolute nekonata ideo. 

Mí ne scias kiom da perdoj havis la trupoj de la 
resgistaro, sed la atakantoj perdis cirkau 80 u¡0 , k el i1i 
30 º10 da mortintoj, ec kelkafoje la perdoj atingis 100 0/o. 
Kun tiom gravaj perdoj, estis neeble daurigi la atakon 
laií primitiva plano. Ankaií la generaloj de la hoka 
kruco estís devigataj atentí la fakton, ke en Maroko jam 
ne estis goje ricevitaj la, gis tiam sencesaj, mendoj 
pri pluaj soldatoj. 

La armeo de Franko ankaií sin apogís sur la fremda 
Jegio, fondita antaií 14 jaroj de generala Míllan Astray. 
(ji enhavis 25.000 soldatojn, bone ekipitaj; por i1í la 
mílíto estas metío bone konata. En giaj vicoj abundas 
germanoj k aiístroj. Pro la atako al Madrido, la konata 
optimismo de legianoj krev~s¡_ la mitr_al_íloj de ~ilicanoj 
kaiízís gravajn perdoJn al tmJ profestaJ soldatoJ. 

Ankaií estas la «Karlista» armeo; gi konsistas el 

KrOniko de Kons 
enp11rti11 koi 

raporto objektive ' 
jurnalo cBerlingske 
s111bon dum kelka¡ 
prezentas al intern I 

40.000 volontuloj kiuj konservas religian supersticon al 
regoj Karlo la V; k Filipo la llª. Tiuj fanatikaj ba_talisto¡ , 
luktas kurage en la n~rda fronto ~. _estas la _ple1 b_on~¡ 
volontuloj de la nacnsta armeo; tita rekruttga ohce¡o 
esta5 en la urbo Pamplona. 

Poste venas en vico la vera armeo, la regula armeo, 
kiu konsistas el laiílege varbitaj soldatoj. Dum laste 
pasintaj semajnoj mi vidis ~rupojn ce Madrida fronto 
k i1i vere ne gojís pro la dev1ga tasko. 

La ribelintoj emas armilojn k uniformojn; sed la 
plimulto da uníformit!'í f~sistoj estas ~e la ari~rgar~~-
Hispana fasismo burgoms lastate1!1pe, cef~ _pro timo; gt~ 
organizo imitas la ger~a~an k ~talan_, 1h salutas lau 
fasista maniera k multfo¡e r1gardo1 de timo akompanas 
la etenditajn brakojn, car tie nur regas simpla dilemo: 
rnorto aií obeo. 

La fasista armeo jam estas nun atentinda faktoro, 
sed la oficiroj jaluzas pri la estroj de •Falange•, nomo 
de la aütenta hispana fasísta partio. Franko ne estas 

jam populara, ínter la nigracemizuloj, post la malfelica 
epizodo okazínta apud vílago Robledo de Chavela, kie 
la soldatoj, erare, fusilmortigis cent dudek fasistojn, 
kiujn ili kredis milicanot. Se Franko venkus 1i restus 
inter la ambaiíflanka premado. Se la diplomatoj, la 
oficiroj k la ekleziuloj, el kiuj konsistas la nuna kor· 
tego de Salamanka intencus regí, certe i1i kverelus 
kun la •falangistoj •. 

La 7. Novembro Madrido estis en terura risko fali 
en manojn de Franko. Respublika artilerio silentis k 
fasístoj kredis tro facile, ke ili jam triumfis definitive; 
cio estis preparita por eniri la urbon. Sed tiu espero 
dronis en vento k pluvo; la vdero k subita neantaiívidita 
atak? de ~espubl~~~j trupoj haltigis la antaiíenmar§on. 
La s1tuac10 sang1gis tute; de tiu momento grenadoj k 
manbombo1 ludís cefan rolon. 

. ~i sp~rtis, f:eege proksime, la signojn de nova 
s1tuac10. Kiam la Jurnalistoj elektis dometon en konata 
parko, kiel logejon por taiíga observado, mdtmultaj gr~ 

lnternacia popolano: Rigora kontrolo, je nomo de paco, estos certe no~ 
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atiua Obseruanto· mi vizitis· la realo superas éian priskribon . Ói estas 
organizita rnurdado k apoteozo de la malkurago. Frem· 
dula en Hispanío ne rajtas jugi dekstran nek mald~ks· 
tran flankon, car nevole lía persona simpatio devoj1gus 
lin, sed Ji pavas konstati la veron pri okazintajoj. 

. ia el nedu bebl a fonio, ve.nas al nia j mano¡· ('.'¡¡ esras ou1n . . . 
¡;bbe Menck, spe~1ala . send110 _de grava konservariva 

J(openhago (Dan10). T,u raport1s10 akompanis fasisran 
k 8¡ ¡¡i, plumo ap~rtenas la paro~a priskribo, kiun ni 

• por s1udo, medito k ampleksa d1svastigo . ·n 1orO, 

adoi alvenis_ ciutage el Madrído, s~d de 12. Novembro 
··urage alvems _pluvego de grenado¡. La unua eksplodis 
1 ud niaj kapoJ, la dua en la gardeno k dum ni fugis f subterai<?, la supra part~ de la dometo dissaltis. La 

J!Ja!amiko ha m forte ekbatis . 
Estas ronda fakto la fremda partopreno, kiu ko-

encis ekde la unuaj tagoj. Naciista komando tuj kons-
atis ke specialaj servoj devis esti plenurnataj de frem-
aj 1sper1uloj; ayiad!st-0j, tan~ist?i, i~genie_roj aliaj 
eknikaj postenoJ eshs zorgataJ ph k ph per 1talo1 k ger-
anoj ... Kiom da fremduloj luktas nun apud la naciistoj? 

li ne pavas nun difini gustan kvanton sed mi vidis en 
eviljo alvenon de 4.000 soldatoj, krom tankoj, kanonoj, 
eroplano/; car jam ekzistis multego da ili k poste alve-
is oovaj amasoi, certe nun estas pli ol 10.000 germanoj 
n naciista fronto. Sed, pli ol la kvanto, kio valoras 
stas la prof esia kapableco; la germana parropreno 
onsistigas la teknikan metodon, tio estas, rekta ago de 
itlera registaro por helpo al Franko. 

La g"ermanoj e11 _Hisp~nio ha v_a spe~ialan uni· 
on k oni devá.s agnosk1, ke la ~1vila l?gantaro_ ne 

!?fas ilin kun plezuro. Por Ja unuaJ at~koJ al Madr1do, 
uzataj germanaj k italaj aeroplanoJ. 

En grandaj atakoj flugis grupe 2! a~ 27 avi~diloj 
r bombardado k 50 casaeroplano1; k1am atak!~ 1~ 
istaraj, kelkafoje estis en aero pli ol cent flugmasrn°1: 
Plej grandaj bomboj fetitaj sur Madri~o estas P~ª! 

250 kgj., íJi estas germanaj A~un !lektra tlo por 
eksplodon k ciu valoras c1rkau 7.000 marko¡n. Ltu 
~Oplano kunportís kvar grahd~i!1 ~rom aliaj malgran-
. La tuta kosto de bomboj fahg1taJ, dum un_u granda 
lllbardado estis pli ol du milíonoj da pesetoJ. 
La bombardadoj estís faritaj laií programo, escep~e 
respublíkaj aeroplanoj trovigis jam eLn ae~od 

gis ofte al forkuro de la ,nacíístoj ».. a ":via eJOJ 
restas provizore instalitaj car respubhkanoJ atakas 
n, ~~rucele, tre ofte. l onoj kiujn 

15Pana milito estas naiíza afero, en ª z ' 

En hispana milito intervenas militistoj k civiluloj 
kun arda malamo pasie kreskanta. Temas pri mílito de 
besta murdado; gis nun, en milito ínter nacioj, la bara-
lantoj havis la esperan postvivi en koncentrigaj kampoj. 
En civila milito ne estas pardono, ne estas kaptitoj; kiu 
falas en manojn de ribeluloj povas esti certa ke li estos 
fusilmortigita k multfoje tio okazas post rafínita tur-
mentado. Miaj okuloj vidis sufice por kredi ec kion mi 
ne vidis . io estas ebla en la hispana tragediol 

Oni konas bone la okazintajojn de urbo Badajoz; 
tie pereis pli ol dek mil personoj k la urbo nur kalkulis 
ses dek mil enlogantojn. Kiam naciisloj konkeris la 
urbon oni ekzekutis amase en publikaj placoj. Mi alpa-
rolis personojn, kiuj estas devigataj kasi monstrajojn, 
sed malgraií tío ili ne puvis ne konfesi la veron. 

Certe estas malfacile klarigi la kruelegon per kiu 
oni •purigis» la urbon Toledo. Mi ne volas priskribi tion, 
kio okazis en Hospitalo de Toledo ... 

Ankau estas malfacile klarigi aii kompreni la kialon 
de murdo al kvin kamparaninoj, kies kadavrojn mí vidis 
proksime al Santa Olalla. lli estis apud la vojo, kun 
vizago al tero, fusilmortigitaj tra la dorso; oni diris, ke 
m estis spioninoj, sed mi ne pavas kredi, ke virinoj 
nesciantaj legi k skríbi, estas dangeraj spioninoj. 

En naciista zona oni faras ekzekutojn antaií ol la 
tagigo. Kiam mi logis en Tala vera multfoje mí vekígis pro 
abundaj pafbruoj; oni sendís kondamnitojn al eterno ... 

Tuj post la komenco de milito, multa; soldatoj au 
gvardistoj luktis en zono kie ili trovigis bazar9e; kelk~j 
el ili, kaptitaj, povis a tingi pardo non, sed tio okaz1s 
malofte k ili estis tuj sendataj al la fronto. Tion oni 
faris post mallonga, rapidega proceso. En korto de ka-
zerno mi ceestis procesan ee la fino de Novembro. Ko-
lono de du cent soldatoj dlvenis sub gardado de maiíroj, 
ligitaj kvazaií bestoj; kelkaj ploris,_aliaj montris malsa-
ton al fasistoj per levitaj pugnoj. Ciuj estis ekzekutitaj. 

La viktimoj estis enterigataj frumatene. Kíuj falís en 
batalkampo restis tie pluraj tagoj, gis haladzo; plejofte 
ne estis sufice da tempo por enterigi ilin, oni smiris la 
korpojn per petrolo k i1i estis tuj bruligitaj. Hispanaj 
vojoj estas konturataj de amasoj da cindro, lastaj 
restajoj de sennomaj falintoj. 

La ribeluloj traktas la falintojn kun plena indife-
rento. Kelkijjn borojn, post eniro de naciistoj en Naval-
peral, mi ricevis permeson iri al la vilago. En vilao kie 
estis gis tiam hospitalo, mi vidis en teretago dekduon 
da kadavroj, tute kripligitaj pro grenadaj eksplodoj. Tio 
forte impresis min; tamen, en la unua etago estis diboeo 
k gojo. La venkintoj festis la triumfon, ne atentante la 
teruran spektaklon de malsupra etago. 

En naciista fronto la virinoj vigle dejaras. En Tala-
vera servís min iu knabino de •Falango» tiom okupata 
pri hejmaj bezonoj, ke mi tute ne kredis kiam si rakontis, 
ke dum la nokto si partoprenas la taskojn de ekzekuta 
patrolo. Tamen, mi povis konstati ke tio ne estas serco. 

En urboj konkeritaj, la nacíistoj devigis la knabi-
nojn iri kun ili; nur restis tie maljunulinoj. Dum ekskurso 
al parko apud Madrido, m~ vi~is kadavron de 18-~0 
jaraga knabino, tute nuda. S1 esfls bela. Kuglo trapas1s 
sian koron. Soldatoj díris al mi ke si estis kaptita k 
fusilmortigita post perfortigo. 

En la militzono, kiun mi vizitis, ne estas ia dife-
renco nek gentila atento kaiíze de sekso. 

Por I h· 1 Kontrolu vi mem la kontrolon de via registarol a 1spana popo o, 
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LECIQNQ PRI DIPLQMATA ETIKQ Estas la teksto de honesta dokumento, kiun la re-
?ista ro de Meksikio jus publikigis por montri tutmonde , ke sía Jando estas vere suverepa k sincere demokrata; ien la 
int eresa deklaracio: 

«Mek ikio ne sangis la normojn de sia konduto, kiujn oni starigis kiam la legitima registaro de 
Hispanio. kiun prezidaa la mosta sinjoro Emanuelo A zafia, petis al nia laudo militan materialon. La regle. 
taro de Meksikio daií.rigos la liveron de armiloj k municioj, el nacia fabri~ado, ~iujn hi~pana Re~publiko 
b zonos. Rilate la materialon el fremda deveno, nur gi povos eliri de la nac1a teritorio, ktam Ja au~oritato 
de la koncerna laudo esprimos konkrete pri tio sian plenao konsenton. - La Prezidanto, Lazaro C'ardena1. , 

OPORTUNA 
Iu supertendenca proleta organizo 

esperantista, tre grava, al kiu apar-
tenas ciuj, kiuj laboras en la redak-
tado de POPOLA FRONTO,obser vas 
pri nia batalo tre strangan sintenon . 

Ok tre longajn monatojn dauras la 
lukto en Hispanio k ni kredas, ke 
nenia duba ekzistas jam, por ciu 
konscia laborista en la mondo, pri 
gia signifo por la tutmonda proletaro . 

Tamen, la aludita laborista asocio 
alrigardas la okazajojn kvazau even-
tojn en alia planedo, neniel tusantaj 
la interesan de la laboristaro . Óiaj du 
presorganoj ap enan pritraktas nian 
aferon, krom per etaj notoj, preskau 
nerimarkeblaj, en generala rubriko. 

Ni vane atendadis gis hodiau lar-
gajn raportojn, vastan agitadon, alvo-
kon por helpo, instigan al subteno de 
la popola klaso en Hispanio. Felice 
por ni, la anaro de tiu asocio ne be-
zonis ti es stimuladon. Plejparte gi 
bone komprenis tuj sian devon, kun 
malmulte da esceptoj, k gi staras so-
lidare al ni per vigla sindona apago. 

Unu fojon pli, la amasoj, flanken-
lasante sían gvidantar0n, agadas Jau 
propra inspiro. Sed estas interese 
konstati, ke la respondeculoj de tiu 
asocio, kiuj kutime akuzas la gvidis-
tojn de la laborista¡ partioj k organi-
zoj, pri devojigo de la gusta linio, kon-
dutas simile niaokaze, pravigante tiel, 
per si mem, sían malnovan tezon. 

La deklaro, ke giaj gazetoj nur 
koncize okupigas pri la hispaniaj oka-
zajoj pro manko de rektaj informo¡, 
tute ne suficas eé kiel preteksto de 
sistema silentado. Cu la redaktoroj 
ne posedas hejme abundan novajma-
terialon, por eerpi el gi interesajn ra-
portojn? Cu la asocio havas nenion 
por komuniki, Jau propra konto, al sía 
membraro en tiu ei grava okazo? 

Óís nun , ni ankoraií ne konas la 
veran sintenon de la estraranoj de la 
organizo car ili neniel eksterigís gin. 

KONSTATIGO 
Kvazaií ne temus pri •Fasismo aü 
popolaj digno k rajto •, la koncernaj 
revuoj ne ap erigis, laií nia scio, ian 
originalan artíkolon, donanta la opi-
níon de la redakcio. En ambaií gaze-
toj speguligas speco de glacia indife-
rento pri la finrezulto de nía lukto; 
sajnas, ke la instancoj de tiu asocio 
rigardas la aferon kiel spektaklon au 
kiel vetludan sportan macan, laií ia 
diletanta vidpunkto. 

Neniam ni povis supozi, ke la kle-
rigaj k la kulturaj kvalitoj de tiu sen-
partía Esperanto-Organizo atingus 
tioman gradan de neutralecol 

K vankam ni ne deziras polemiki, 
ni nepre bezonis konstatigi tiun ci 
fakton, almenaií por trankviligi nian 
konsciencon de sinceraj homoj, kies 
konscio ne bezonas instigojn por ple-
numi la pezajn devojn, kiujn postulas 
kruele la milito, sed kies fido al efiko 
de principoj suferas disrevigon en la 
solena hora de la kruda realo. 

Nobla krio 

l\tendante vldi sían bild on en la rompila 
spegu lo . klun prezenras la Fasismo 

POPOLA FRONTO A 
ESPERANTISTA. 

Esras voko jam, por ebla k prekIikn dr 
tivi~o de la fama dev ,zo pri unu gran 
rondo familia inter eiuj esperan1is1aj amlk 
de la socia progreso. Unueco de forro! 
momento de dan~ero, estas n11rur11 m rin 
d~ vivanto. Kíel homoj ni delendos n· 
v1von por defendí ankau nian lingvon! 

el Anglio 
. S-r?. William Ross, Majoro de la Brita Armeo · t · 1 reAo Angho, per ¡ena teksto: , sm urms a " 

Mr. Eden•~~~~~r~¡uL~:11~t~~f;~~~~ 1: ~egistaro dekl~~as, ke. 1~ _poli.ti!º 
dirí, unue: ke la Ne-Interveno k' 1 ,. nfor~a al ntaJ trad1c10¡. Mi 
ec parte unuanime a roba ta ' te .gi e5tas aphkata de la Registaro, ne es. 
tradicia~ politikon, ml kuragasd!s~~t r;pol?' DuLe: en. tío, kio koncern1·ªse~ 
Iberia Duoninsulo dum la h' .. ma on. a Br1ta Armeo bata 1s 
sendependo kontr~ií Napol~~ªºt m~ito pro regoelekto, dum la mili~O 
jaroj. Tiu lasta interveno esti no 0 . aze de la Karlista ribelo anta~ 
gistaro. Iris al Hispanio bri as organ~zata de volontuloj k apogata ~e .nt~ 
helpi la legitiman iaman reg~sfdao el pdh oMl 12.~ angloj, varbitaj k ek1p1taJ 

. . ron e adndo. 
Protekh Htspanion ko t - . . . 

afero pri vivo aií morto por la n :ª~ .m aJn ~ontraiílega atako, est1~ 
en la XXª jarcento, sajnas ke 1 brita¡ mteresoJ en la pasintaj jarcen!O)· 
konsentis al ateneo kontraií l!r ª .ras~ de Palmerston k Pitt elcerpt~ 5· 1 
d~ ~pglio al sía politika he e~~t1~, ktel sek_yo logika de la senrimeda for 
giaJ statestroj, mi ne aludas iri .~?10h en Europo, car mankas jam kU!'3 r0-

1 1ª onesteco. Via, William Ross, MaJO 
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IQOZAll40 kampo. Ke gis nun, estas transpor-
titaj 70.000 mai:íroj el maro~a popolo, 
kiu konsistas el 500.000 logan_toJ. ~e 
la situado de mauroj en Htspamo 
estas malbonega, ec rilate al nutrado. 
Ke la riffanoj, kiuj venas en fr~nca!l 
zonon rakontas pri la turmentoJ aph-
kitaj de hispanaj aiítoritatoj al .~aií: 
roj en tiu zona kie nur restas vtrmOJ 
k infanoj. 

utn unu el oftaj luktoj apud 
D Jarama, a peris kelkaj italaj 

rt1'f¡ Jduj haltigis mom ente niajn 
1311 ij~ Subite, eksaltis el tranceo 
trLlP to. je kroma nomo ., la kampa-
soJda kiu per manbomboj k dinamitaj 
ran~;éoi atakis kurage k difektis unu. 
k3'. aliai soldatoj sukcesis repusi la 
Tr1 jo La tankoj estis devigataj a 1 
~tad~ k niaj trupoj povis daurigi 
1 atakon. 
: En prov~nco. _Leon, kelkaj gr1;1poj 
d JaboristoJ fug1s al montara k1am, 

la komenco de ribelo, ili ne povis 
!enki la fasista n armeon . Dum la 
ookto tre ofte i1i ekskursis silente k 
dise di malarnikaj tranceoj por preni 
fusilojn. Tiamaniere i1i sin provizis je 
armilaro k starigis novan fronton . 
Nun ili jam ricevis necesajn elemen-
tojo k niaj kanonoj sonis unuafoje 
taií komenco de lukto en tiu provinco. 
Ni devigis la fasistojn forlasi tran-
ceojn k poziciojn¡ ili sin rifugis en 
,~lago La Robla, kiun ni atakas efike. 
• La aiítonoma baska regiono elek-
tis demokratan registaron . En liu re-
giono estas detruita neniu pregejo; 
fervore dauras la diservoj car ne estas 
konflikto tie ínter la respublikaj aspi-
roj de l' popolo k la religio. Estas 
granda la kvanto da pastroj baskaj, 
kíujn fosilmortigis la fasistoj, ne nur 
la popolo ceestas pregejojn sed ankaií 
multaj batalionoj, organizitaj de la 
•Baska Naciista Partio». La tieaj pas-
lroj <liras: «Por serví al Dio ne nece-
sas porti armilojn¡ sajnas ke en kon-
lraiia flanko estas pastroi, kiuj luktas 
per armiloj en mano. Ni, la baskaj 
pastroj ne deziras lukti kontraií nia 
popolo. Aliflanke, ni nur akceptas la 
ekzemplon de nia episkopo•. 

La maúro Yírilli 8elmosta Moha-
tar, 40 jaraga, forkuris el urbo Oviedo 

rakontis plendetale cion, kio okazas 
tnterne de la siega ta urbo . Estas pli ol 
1.500 maldekstruloj fusilmortigitaj. La 
lusilmortígoj sin sekvas sencese k 
karcero¡ estas plenplenaj. Fasístoj 
~~soge diras, ke la forkurintoj estas 
~I moi:_tigitaj en nía zono, sed 1i aiídis 
k t~an~ea lautigilo la vocon de for-
liunnto1 k tio instigis lin agi same k 
. esperas ke la aktuala fluo da forku-

~~to¡ pli k pli keskos, spite la fasis-
tn mina-:ojn. 
z ~gla _loganto de Gibraltaro, kíu sf . e sin trovis en Malago, diris 
rd stk reveno, ke la fasistoj per po-

Prolllº 0ntrau la kolo, postu1is de li 
·dis eson ne rakonti tion, kion li 
emd e~ Matago tuj post la eniro de 
tsli:1 trupoj en la urbo. Li estis 
nk' ª en h_otelo k savis sían vivon 

Bas¡)~k~ap1!ano de angla milítsipo 
.ªristo· ., k1_u k_un forta skorto de 
lentori seras 1m. Sed 1i promesis 
l<etk·~·l f •. . 

8is l>ro . as1sta1 aeroplanoj super-
Vtncon Tarragono k sercis 

grav~n hospi~alon en vilago Flix. La 
hosp1talo eshs tute detruita pro la 
b?~bardado kiu kauzis 41 viktimojn. 
l',;au morti1:t_oj k tridek du vunditoj, la 
monstra faststa taktiko sukcesisl 
• La 25. Februaro germana casaero-
plano, marko Heinkel, kondukita de 
germana leutenanto, volante alvenis 
en niajn liniojn de Navalmoral. La 
aviadilo estas tute nova k bona el 
lasta modelo. Ói ne estas la unua k 
ni esperas ke ne estos la lasta . 
• Ankaií nía provizora cefurbo, Va-
lencia, estis atakata de fasistaj aero-
planoj. Dum la atako, bombo falis sur 
la poiípo de angla militsipo «Royal 
Oak• k kaiízis vundojn al tri oficiroj 
k maristo . 
• Apud Madrido multenombra grupo 
da soldatoj forkuris al niaj tranceoj. 
Nur kelkaj atingis la celan car la fa-
sistoj tuj fusil pafis al ili; kelkaj fa lis k 
la plimulto sin ka.sis en neiítrala zono, 
dum la nokto niaj milicanoj portis 
nutrajojn al í1i k kiam tío estis eble 
akompanis ilin ce ni. 
• Antaií du aú tri semajnoj komen-
cis radiodissendoj de fasista propa-
gando sub la nomo «Radio Veritas" 
per kataluna k hispana lingvoj. Kata-
luna registaro povis konstati ke tiuj 
radiodissendoj aparten as al radiosta-
cioj de Roma, Milan, Genova k Flo-
rencia. Tiu propagando estas kontro-
lata de ítala registaro, kio denove 
pruvas pri la •ne interveno• de Italia 
en hispanaj aferoj. 
• En Orano estas publikigita grava 
manifesto, subskribita de kvin mil 
marokdnoj k mil eiíropanoj, kiuj kun-
sidis sub prezido de Cheil Mohamed 
Said Zahiri. La manifesto <liras inter-
alie: «Generala Franko haltigis la 
terkulturadon en hispana zona, trans-
portante devige ld maurojn al batal-

LA FRONTO 

• Duro kelkaj, malmultaj tagoj, estas 
tri fremdaj sipoj kiuj ricevís karesojn 
de germanaj mínoj. An¡;ila « Landa· 
vory Castle•, franca «Marie Therese» 
k greka «Lukias». 
• Dum februara manato, en Del-
menhorst k Bremerhaven (Germanio) 
estis enterigataj 22 germanaj <1;víadi~-
toj, kies kadavroj venís el H1spamo 
per sipo de la Kompanio Neptuno. 
Fa.sis ta gazeto • Wanderern publikigís 
sciigon pri la morto de le~tenan~o 
Wilschik de Hindemburg, klU luktis 
en Hispanio en antitanka bataliono. 
Sekve de tiu sciigo la germana regís-
taro oficiale malpermesis publikiga-
don de sciigoj rilate al soldatoj k ofí-
ciroj mortintaj en Híspanio. 
• Nía ministro de Maro k Aero 
anoncas ke dum februara manato, ni 
faligis 22 aeroplanojn fa§istajn, el kiuj 
unu restís ce ni en perfekta funkciado. 
La fasístoj faligis 9 aviadilojn niajn. 
Kiel en januara monato, ankaií la bí-
Janco estas favora al nia armeo; certe 
ld germanoj ne multe povas herí pri 
siaj armiloj. 
• Fasista generala Cavakanti, kiu 
ripozas nun en portugala urbo <liras 
per letero al amiko loganta en Parizo: 
cSe la triumfo alvenas, ne estos la 
triumfo, kiun vi k mi deziras. Nia mo-
vado estas gvidata de viroj, kíuj ne 
komprenas kion gi <levas esti. Se la 
ruguloj atingas la sukcesGn ni perdos 
nian patrian, sed ni ne trotaksu la 
naciistan tríumfon, car gi apartenus 
al Italia k Germanio, kiuj trudos al 
nía popolo siajn koloniajn ambiciojn. 

INTERNACIA 

\ 
estas ankaií_ plej grava k decida batalejo, kie la vigla 
paf~d_o _de m~ gazeto pavas helpi konkeri tre valorajn 
poz1c101n svmgante la veron kiel gloran standardon. I La metalo de vía subteno estas la sola materialo 
por nía dai:í.ra ofensivo kontraií la blufa propagando de 
la fa.sismo universala. Vía kupro superos gian aron. 

ÓENf.RALA INTERNACIA ADRESO 
n11r por mono 

GUSTAVE FARENC 
66. Rue du Pare 

Postcekkonto 13944 Orleans 
ORLBANS (Loirel) FRANCIO 

NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono de holandanol 

PETRO van der PLANK 
Van Speijkstraat, 48-1 

POSl~iro 24'lf>-42 
AMSTERDAM W. Nederlando 

REDAKCIA A DRESO POR Cro ALIA 

POPOLA f'RONTO-Mar, 25, Valencia (Hispanio) 
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?z:i KONORESO DE LA PEDERACIO DE LABORISTAJ ESPERANTISTOJ 
(8N LA REOIONO DE LA NEDERLANDA LINOVO) 

NIA PUBLIKA SALUTO 
La 28.-29 . de kuranta monato okazos en Gente (Belgio) la ci-jara 

kongreso de la laboristaj esperantistoj en la nederlandlingva _ r~giono. _ 
La plej lañdi nda k reliefa kondico de la kamaradoj, ktuJ ba ldau kan: 

gres?s, estas ilia perfekta k trafa organizkapablo. i, hispanoj, en nunaJ 
tagoJ trageuiaj, kiam brue rompigas normoj k procedoj, s~_ia~ 1~ valo~on de 
zorg.a metodo por efíka uzado de fervoro. Je nomo do de c1uJ h~spanaJ _€.spe-
ranttstoj, lau. so bra maniera, ni velas Iañtigi nur síncerajn dez1roj~ pr1 alta 
S?kceso po r la ce[a kunveno de tiuj bonaj amikoj, ínter kiuj ma gazeto 
cir kulas grandkvante kiel satata familia objekto, ku n placa solidareco. 

NIA MUNICIO 
ptol. 

> 

guld. , 

Valencia esperan tistaro • • 48 
A. D. - Benictisim • . . . 10 
S. D.-Martos . . . . . 10 
FLE Sekcio X.- Amslerdam 5 
F. L. - Ámsterdam . . . . 10 
Sekcio V. G rupo Zamenhofa 

;;•56 , 
9'8 , 

- A-dam ..... 
FLI~. Sekcio Zwolle . . 
G. A. v. M. - Amersfors . 
A . S.-N. Beets N. H .. 
V. B.-Budapesl. 
J. E. --.Barcelono. . 
H. C. - Lille . . . 
E. P.-Hudiksvall . 
J. R.-Chalons . . 
Orupoj el Verviers . 
P. L.-Toulon. . . 
l. H. - Marseille . . 
E. P.-Skovde. . . 
J. K.-Verviers • . . . . 
Lab. Esp. Grupo.- ilted11I. 

. Y. 11 Grupo LEA -NA. -
New Y,,rk. . . . . . 

SAT-Londono(pere de E.M .) e. E. Y.- AspremonI . 
H. N.-Malmo . 
P. G.-Evreux . 
K. H. - Corseaux 
l . M.-Liberec . 
A.. F. - Huslopece 
A. B. - Orleáns . 
L.-Orle tins . . 
H. P.- Orleáns . 
E. Y.-Jellicoe . . . . . 
Esperanro Grupo.-Karlstad 
L. M. S . Quentin . . . 
H. D.- Sancarne . . . 
P.- La Varenne . . . . 
V. R.-Marseille. . . . 
S. k A. Paris. - Mal11koíf. 
W. A. o . ..:...croydon .. 
E.M. O. - Los Angeles . . 
A. B . F.- Esperanto Klubo. 
Germ11ni11 k• do . . . . . 
Paco k Amo .- Barcelono . . 
Dislrilo QoIIerdam 2. • sek. . 

1 > 
1 > 

20 ploj. 
5 > 

10 ffr. 
25 • 
30 , 
;;7•52 , 
30 • 
f>O , 
20 , 
18 , 
5 ckr. 

6 dol. 
27 ploj . 
46 > 
25 rrr. 
20 , 
48 '65 > 
37'04 > 
14' 1 • 
10 > 
O 50 > 

10 > 
10 dol. 
52"65 rrr . 
27 , 
16 > 
10 • 
10 , 
10 • 
6 , 
2 dol. 

10 svd.kr. 
28 ífr . 
14'60 ptoj. 
2 dol. 

Nial 11mikoj en Hago ne necesns 11endi 
sían kontribuon al nia nederlanda peranto 
en Amsterdam. sed prelerinde ill transdonu 
Qin al k-do: H. J. Nieuwenhu izen, Laakhof 
37 en Hago. 

Du aií tri donaco j. k iuj a peris malbone en 
antaüaj lisroj, !ali indíko de niaj peranto j, ni 
kvitancas ilin denove, korek1it11j. 

AL SOVETIANOJ 
Mulr aj k doj el Sov etio demandas kiel 

1ranspagi monon ul POPO LA FRONTO por 
subtenl Qian eldonadon. Ci u tlucele kol ek-
tltn mono estu endnta plene al C K. s E u 
Moskvo, .Spiridonovn a 15. 

Tiu org anizo ankaii zor gas pr i la ekspedo 
de cP. r., al ciuj nial amikoj el So vetio; ili 
do sciu pri 1101 

I N F O R M EJO 
La adreso de k- do: Galdino Roura estas: 

Cuarte l de Intende ncia, 2. • C enturia. 
Barcelono . 

ONI PETAS INPORMOJN PRI 
Kapitano León Luango, esperan listo. kiu 

ribelis en Oktob ro de jaro 1934 en 
Léri da k estis enkarceri gata en Kastleo 
Sta. Catalina. 

K-dino Consolación Vera, kies adr eso antnú 
la milito estis: Ventosa, 10. Madrid. 

K.do : Jacques Barloli, ll ala Legio, ko lono 
Ascaso, bc,talfron lo de Huesca. 

K-do Isidro Vilnplana, de Sa badell {Bar-
celono). Pri eiuj ni atendas sci igot n. 

7 

LASTHORA IMPRESO 
Paralele kun la a pliko de la in ter -

nada kontr olo, la fasis ta potenca a r-
meo, kiu konsista s preska u nu r el 
italaj regime nto¡, ata kegas, en dire kto 
al Madrido, tra najbara pro vinco 
Guadala jara. La inva dinta sta bo s cias 
pri la neeb lo rekte kon keri la eefurbon 
tial ~ia celo estas nun si.egadi gin . La 
streca volo popo la dejor as fiere k pri 
t~o gi_d~nis jus plena n res pon do~, por 
fia~k1g1 la marson, kiu sa jnis estis 
f~c1la. Tamen n i ne volas kasi la opi-
mo~, ke _ la nunaj mome ntoj estas la 
pleJ dee1daj, la plej da 11ger aj ne nur 
por 1~ hispano j sed por eiuj liberaj 
horno~ de la mond o. Madrido estas 
alta ~1mb~l_o, gi es tas historie preta 
venk1 por c1es felieo au pereadi detrue 
por tutmonda ho nto. 
V// L ~-',.4(,r//1# 1.Q'-' ~~ :t, .u, ¿ '7tl'I .V, R;#J'YQ l :V-' .U Wll'-'/4"'1# .r,;: :;;,¿,1#,.,w~ 

AVIZO AL K-DOJ BN LA PRONTOJ 
Lnü pero de mul taj le • 

tre place mallon . gantoJ, m akceplus 
k lravivl!joj en I i~J n raportojn pri anekdotoj 
la gazeto NI a ronto por aperi gi ilín en 
propono . k' esperas pri bona rice vo de nln 
dum rl poZC:::~:nt e~ti ec agra bla distro 

ran eo. Ekverku do tujl 
Presejo de J 0 1 . . mos , Alic ante, 116, Valencia 

-------------POPO~ f R? ~TA LETE~U 
S. P.-N1mes. 1 notos k Jo 

artikolo interest1s vi n tia'I 111 ko0 
estonia numero de via ºªZ Qi ª Per0ct,Q~ S . e,u ero a 

. P .- Mabat- Kala: Kiel. • 
ne povas disponigi lok on JIIIIJ klar¡.,;1 

k d Por an ~•t. 
man o a spaco en nía balt 0 nco¡ . eno k· , Pr 
stan tutan amplekso n por info • 10 bezo 

A . S. - VoroneJ: En k ek I rma 1e4 10~ 
Brigada, ekiistas mult a¡ e 8 t r la lnr,1'11 • 

• d speranr ªti¡ lanto¡, se kolo no konsisr i 13•a¡ be 
ranlistoj estas ankoraü en:~: ~urde e.: 
gas malmul rajn bildoj n car «~•o. laPt 
malam pleksa k la íoto j alprenus 1; P., ta1'i 
posIu l.i ta por la teksto. 0 dnalla~ 

T. J.-Consln ntine: En la k · 
de ci I l_u numer o, ni prideman~:: er~a ltkQ 
zo n. N1 esperas, ke estos sanco _vran 4 
k ke o ni ricevo s inCor mojn, Pflaukc~ 

S. D. - Martos: Ni ricevis d 
de via fron ta gazeleto. Pri 8/. numero· 

k "b K 'ªI afero· s rr os a parl e . . ora n gratulan k b . 1 
ku n la kugloj! ons., 

N. 0 .-A:a rk ov: La petoj pri ko 
dado íla nke de eksterl andanoi· r~ 
S . Pft t1pe 

ov etro, estas amasegaj. En la . . . nunIern 
ctr konstanco¡ estas ¡ a mallllcile pi 
tiajn dezir ojn. E:stonte la afero ea ea 
facil e sol veb la. loa 

D. E. k A. J.- Kar lslad: Kun ..,. d . . -. a 111 
sento nr legrs vian ko rtusan aalullet 
1 h. . . . 1 N ' eroa a Ispan11J vIr1no . 1 tram1donas Al 1 . . p . 11,n a 
vmna revuo e as1onari 11>. En okizo d 
bli kigo, ni send os al vi ekzempleron. ' 
vo l u tr ansdoni nian fervoran dankon al 
peranl o-klubo pro Qii., helpodonaco k 
~ia kur aQiga .letero. 

C. H. - Krivo j-Roj : Ni enmelas vian 
mand o n en la clnformejo , . Eventuale 
scii gos vin. Pri la celero de via skribajo 
jam vidis , ke ni klopodls arenti vi1n d 

Camescasse: Kun prolundad1nkstnlo 
legis vian estimntan bildk11rton. Akc 
nian am ikan saluton. 

J. L.-Pouy: Efektive lrafis nin slal 
la respondkuponoJ, el kiuj kvin dcvenia 
germana k -do. Oankon al vi k al la ano 
donacinlo en Hillerlo. 

Th. J. -Oyllorp : Akceptu, kara temar 
ninn plej sinceran dankon pro via lral 
letero kies legado donis kuraQon. 

R. R. R.-Melbourne: Via aprobo al 
laboro pusas nin al plidailrigo de ola 

W. E. P.-Middleburg: Via ko 
danto J. Apnrici farlns bone k II dlra.,, 
antaü neJonge li skribis vin. Momeatcprial 
povas komplezi vinm aüstrlan amlkOD 
peto. Pr i tiaj legantol ni pensas emc,de, 

J. O. K. - Akarp: Kun alteatllllO al 
vian intereun leteron. Prl Qia enbeVO 
esta diskutoJ inter ni . VI pravas. -~ 
graú uzado de safne sensencol n•I'' 
la tlncelo ne estas forlaslla k temas prl 

• e11111 ko k komprenemo de In ailuaeto tarlll 
S. N. - Goleborg: Pro vil 11111111kOI 

dan kas vln. Ankaü ni dankas pro 'ªn11..« 
mono oknze de la reato de eapet• 
via urbo. 

J. B. P.-Cowdenbcath: Vla ld:al 
post la dato de via kunveno, 1ªivl 1 
dls al vi materialon k skrlblS 1 ,.. 
Pri la cetero de via pelo, ni csP'pl.,.rol 
plezi vin ankaií. Tlu laboro ptll8 
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is1..ooNO DE GRUPO LABORISTA 
p1f;P.AKCIO K ADMINISTRACIO : STRATO 

ESPERANTISTA 
MAR, NUM . 25 VAL(N[IA (Dupaaio) 

LUDO DE KRU·ELA FARSO 
Sub neb1;1lo de Lo?_dono, ekstarigis internada komitato por zorgi ke 

fa solv_? de la hispana m1l!t~ es.tu afe~o I_Iur_de hispano¡. Jen do oficiala rondo, 
tun fusa partopreno de c1mka1 deleg1to1, km en la diplomara historio trafis 
pleí altan rekordon de plen~ at!ngo de ... la mala celo! 

Apera~ troe_ la pruvo¡ pn la fakto ke la ribelintaj generaloj , sub patosa 
masko de •btspamsmo• , e_st~s nur obeemaj k bumilaj pnlcineloj, kies fade-
noj depend~s de la _frem_da¡ fmgroj de tiuj despotoj , kiuj skla vigas la popolojn 
lrG erma~10 k It~ho; tt1;1 vero ne estis baro en la stranga konsisto de la 
¡rava ko~mtato,_ km fo~d1ta,. almenaií sajne, por eviti eksterajn intervenojn en 
ta intima] af!_roJ _d~ H1s_Pamo, entlnis mirinde siajn proprain sabotistojn . 

La faststa¡ stato¡ plenumas ]ojale la malpl enumon de siaj kompro-
misoj, laií nova tu!eca koncepto pri sol ena subskribo k honora promeso en 
fraktatoj k akordo¡ . En la komenco, la fama komitato unuanime decid ís la · 
ae-intervenon de fremdaj elemento¡ en la konflikto . Germanio k Italia akceptis 
la akordon; sed ili, fidelaj al siaj sp ecialaj normoj, male ne-intervenís per 
abunda livero de moderna materialo k amasa ekspedo, al ribelintoj, .de sol-
datoj-m iloj k miloj-laií regulaj divizio j kun ciuj necesaj teknikistoj. Dnme la 
uiv a aii falsa konscien co de la demokratoj strut e restis trankvilal 

Kun duono da sp 'eno plus duono da fripon eco, tra la nnba vualo de 
londono, la komitato riRardis la suferojn de nobla popolo, kun enno de 
lirurgo aií kun guaco de murdisto kiam enigas klingon de trancilo en la 
laman de vivanto ... La popola opinio int erna_cia flaris _la signifon_ de ni<! 
likto; venís al Hispanio dis e k per propra nsko , vera ¡ volontulo¡ , bona1 
amikoj de la justo k libe;o , por lukti apud legitima : egistaro; t~a] la k?mifato 
dtcidis formale malperm esi la eniron de volontuloJ. Kun se1:~za m1eno, la 
Strvistoj de Mussolini k Hitler en tiu diplomata farso , subsknb1s la akordon 
kits apli~on oni fiksis por la 20. de Febru _ar ?. Post tiu da~o rigor e_ cesis la 
'en? de mternacia j laboristoj por defendt _ ltbero~ kontra_u desr;,otismo, s~d 
ffo!Is la eniro, tra ribel a zono, de italaj regtmentoJ .P.ºr ~abt ~~C<?Jn de naoa 
ftri~?rio. Tamen oni devas sin cere konf esi, ke la fas1st_oJ, en a _tiu okazo, _ne 
hac1s sur sían subskriban signan, ne !, la akordo tem1s nur pn volontuloJ k 
terte ne pri deviga¡ soldatoj ... . . • 

Denove la komítato , kun embrio jam de "!1ro, kons~atis ~e la Jnspana 
P<>polo, anstataií ol morfi pro gíaj medik amentoJ, a_nko:3u ~avi~ buson po~ 
laute denunci la trompan k. .. pugnojn por venkobat1 _la m~dmt~Jn en. e~aJ 
lampoj de Guadalaj a ra . Nova turno de premilo alma g?~go e~hs la fia t~eo, 
la¡¡ fre makiavda sugesto, proponi konfiski aií se_nyalon gt la ncan pro~on 
de. oro, flava metalo , sub aca j>reteksto, ke la legitima t_r~zoro d~ la nac~-
rrnkto, el la svito de kelkaj generacioj, kiun nun la .!eiptt~a re~staro ~evige 
tlnnovas por defendí afít ajn rajtojn-apartenas al ctuJ h_1sp_a~o: ~esl _tiu fi -
~nca bazo, unuan fojon, estas je la servo d~ la hi~p~no¡, kmJ kreis gin P~ 

k sufero. La kruel aj ribelintoj ne pov1s rabt m_an kurago~ _nek: povis 
~h l_a statan tr ezoron; nun íliaj advokato j pret~d a~ ¡a stulte eVJ!i la poten-

, ktun la kapitalistoj mem jaluze don is al ftu minera l~ flav~Jo. 
En frenezo de furioze co pro be roa defendo de Madndo, ~u aroge s!<t-

nevenkebJa la fasismo perd as bridojn de prud ento . La batoJ en !_a milita 
11¡ to, fortira s 'la kurr enon de la komít a ta farso ._Nud e a peras , antau la pu-
ft ~o, la misteroj de la kun sida tablo, kiu, se n bnlo d_e veluro , estas _nur ~al-
,,.Hkata ligna·o or saltoj de histrio na aií por lu<loJ de _mallert_a ¡onghs!o. 
"''' Rito d,, J J p k"n·s kº la fasis ta¡· «volontul o¡• ne eltros de H1s-,a . .. a •cezaro • par .. , .. • k d kl lito Pli frue ol ost la venko de la •n acía • armeol T!u provo ema e aro . 
" estas jam kr:éo · kontr aií subskrib on sed_ ful!"a sto rmo en la malsek<! 
~ osrero d L d k" eble bezonas flan he¡me la bal adzon de basa1 ·"llita· e on ono , tu . 

1 Por veke k eke malfermi la palpebroJn. di 
li ípokrita ludo de farsa pavas esti reala sperfo de trag e ol 

MELODIO DE PRINTEMPO 
La 1,mpo . indiíerenla 11I homaj konllikloj. 

en daüra senhalla 1urnado . dis volvas. dom 
íajras milito . la gaja jn kolorojn de lloroj k 
herboj de sia nun jusa prinrempa sezono. 

En la íron1oj de la libueco, la bravaj 
soldaloi de nia Popola .\r meo jam perceplas 
111 favorajn sang ojn de verero per la mílda 
leareso de varmela ven10 . kiu anslata üas l11 
írosrajn urallilno jn oü la sror maj n mu~ojn 
de la vinrro . Zigzagas rranceoj rra kampoj 
ebenaj. pompe verdiginl aj kun helaj veg elaj 
juve .loj de Uore1oj modes1ai . Rampas para-
peloj grimpante s upren al mo nroj impona t. 
majes1aj le alrai. kie la rimian o . kan la roa-
m~reno aií kun la lavendo. parfumas la 
aeron. kiu por tas svebe la sek.tn k 11kraa 
odoron de nigra pulv<>ro, kun slrll nga sim• 
fonio de veoj ge:mantllj lt himnoj 11rogaj, en 
11po1eoza mikso , ltiam siblas ltugloj k Ion-

dras ebplodoj de obusoj , laü furioza kon-
kuro in1er la krud11 vintro. kiu reakcie votas 
eremigi neQojn le la v!gla s oc ia printempo . 
kiu obsline lult!as por íekunde varmigi la 
racon de r mondo 11tendan1e sur 4in lre 
riean rapison d rozo¡ lt dianloj ••• 

Anbli . rra la vejn oi de la korpo, turas 
llue dun, printempo nova s ango kuo fo rra 
obi geno , kiu jetas dtsieren. 1r11 poroj de r 
haliro. malpurajn humorojn. Balailo de mi-
kroboi esras do la eanna sezono de la bdaj 
lloroj 1t liu nova fresa likvoro. ruRa kid pa -
pavo, de la &orna viv iganta salto inciranra 
n&Je 11mnn Ir volup ron ! 

Lit íasismo estas lumoro. lñun fam ku-
racas ofensive la hispana popofo. oíeraata 
aunjare la bri lon de 11monj res1oj t la Qojon , 
de vigl aj dan.coi. Pro deviga sorto lt 111111· 
ho_n~ro batah sufere por donaci pacon Jt. 
nm silavecon 11! !Uta cerer« homaro So--
lena devas esri. ce lcun funebra nuan¿o la' 
ra~ o ~e ni:9 pri_nlempa mdodin . Ta~eir . 
H1span10: ki~ ~c,as ko ra ~c ell Pni ftzibjtt 
lurm en101n, rigardanl e pe reo n de sia junu -
lar~ 1t la detruon de sia i mo numenlo j, k mu -
zeo¡ sed anka ií_ h_olrig am e, unua n, en 
Eiiropo. la pa so¡n de la ap afo imunacia 
fufe ne POVa~ evil i. nun mem. la evoluon d; 
la_ ':'4lu~o. k1u lrudas ra, ale . sed ho ~ ltiel, 
min!"de. la_ burg onoj n de la arboj k la llorojo 
de c11ro~o1 k or ang o¡ en parkoj ali en 4...,_ 
denof . ~•e dum _la noklo rega s , ew por~nc:"a 
aensua hsmo, dr:skreraj pelaloj de Jasmeno. 
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2 . p O P·O L A F R O N T O 

1 L I K A.J NII 

DU MILITAJ METODOJ 

estas tute simple votontutoj , sed pro 
.. tío ke ta popolamaso m~tamas la 

tiranojn sub la flago de !as1smo.• 
Badajoz Talavera, 1oledo, Mala-

gol Tíel pa~olís tíu ekster~anda gaze-
tisto, akompaninto de la rt?eta armeo 
en gia tríumfa marso _ gis ta balto 
antaií la sojlo de Madrtdo. 

Kvankam ne jam aktualaj, jen du 
raportoj prézent ,rntaj du malsamajn 
kondutojn en milito. Ni esperas, ke 
nía Jegantaro eltiros adekvatan kon-
kludon. Niavice, ni flankenlasas pluan 
antaúparolon car la faktoj par0las 
sufice laiíte per si mem. . 

S-ro. Edmond L. Taylor, prezi· 
danto de la •Asocio de anglaj k ame· 
rikaj Jurnalistoj en Eiíropo, kores-
pondanto de •The Chicago Tribune• 
sin turnis parole al audantaro de Pa-
rizo, komence de Novembro, kun jena 
raporto, kiun ni ekstraklas. 

•Mi velas konstatigi, ke nenia dok-
trina antaiíjugo influas miajn vortojn. 
Mi ne estas socialisto, mi ne estas ec 
liberalulo k mi ne estas certa pri tío, 
cu mi estas dfmokrato. Mi ne scias, 
kio mi guste estas, sed mi deklaras, 
ke mi ne indignas nek surprizigas se 
oni nomas min •fasisto•. Krom tío, 
mi hazarde estas katoliko, ne tre ak-
tiva sed katoliko. Ne ekzistas ia ajn 
persona kontraiíeco ínter la híspanaj 
ribeluloj k mi. Tamen, mi pensas k 
kredas, ke la soldatoj de Pranko 
estas furiozaj hundacoj. 

Mi tute ne povas aprobi la kon-
duton de tíuj, kiuj agas kiel sovagaj 
bestoj k sin turnas al tutmondo pro-
klamante sin Pioniroj de 1á okcidenta 
kristana Civilizo.• 

Post tío, S-ro . . Taylor, · kiu estis 
akompananta la militan kolonon de 
Yagüe k tiun de generalo Varela el 
Ekstremaduro gis la církaiíajoj de 
Madrido, kiam la regi starano j mal-

havís organizon k militaj~ ilojn 1 ra: 
kontís la terurajn sceno¡ n, k1u1n h 
mem vídís. Lí prískribis amasajn ·ru-
silmortigojn, stelojn k raboin, sen-
nombrajn atencojn al ciu h ,lma rajto. 
Li parolis prí tíu religíema sinjorino, 
kíu en Talavera pelis de la ribela 
komandanto permeson por envicigi 
ce la tacmentoj da ekzekutístoj . •~ar 
tíu okupo placis al si• k pri kíes dez1ro 
oni konsentis. Li rakontis la masa· 
kron al vico da kaptitoj en Toledo, 
unu el kiuj malhavis jam sian 
kopoh k spite tiun kripligon Ji resti~ 
kunligita al síaj malfelicaj k~n~l~J-
Ili estis dudek kvar. Poste h v1d1s 
aliajn kvindek pafmortigitojn, kusan· 
taj kun la vizagoj kontraií la tero.• . 

Ankaií Ji raportis pri la bucado 
en la Hospitalo de Sankta Johano en 
la sama urbo, dírante kiel la legianoj 
murdadis tie per bajoneto ciujn vun· 
dilajn respublikanojn. · 

Mi konvinkigis-diris S-ro Taylor 
-ke jam pereis en tiu milito duona · 
miliono da hi1,panoj. La plejmulto el 
ili mortis kontraií la ekzekuta muro. 
Ne temas nur pri militkaptitoj. Ciu-
tage en Burgos k en ciuj urboj regataj 
de la ribelintoj, oni arestas hornojn, 
kun indiferente pri sekso, akuzataj 
estí iam aligintaj la maldekstrajn par-
tiojn k ciunokte ili estas mortigataj 

· kiel hundoj Franko ne povas venki 
sen teroro. Ankaií li ne povas sukcesi 
sen la kunhelpo de la trupoj de rnaií-
roj k de la fremda fa.sismo; ne pro 
tío, ke iliaj kontraiísta!'antoj posedas 
bonegan armeon, car lojalaj so:datoj 

Ln lmprov lsi111J 11rmi111j grupoj d11 milkanoj, en 111 unuaj momentoj d 1 · 'b 
formi~is jam en normalaj regimentoj de kura~ 1¡ so lddtoj Je e ª rdi elo, lrans-• n para o de J nova Popol11 Armeo a 

· Samtempe, fine d~ Oktobr~, la 
registaranoj atakis Ov1edon. Estis la 
samaj tagoj, dum la fasistoj kruele k 
aroge jam estis apud Madrido, kíam 
la bravaj mílicanoj, sentimélj malgraií 
sía maltaiíga arrnilaro k rnanko de 
munido, atakadis la nordan urbon 
arde k kurage. Tíam la atako mal-
sukcesis, antaií la gustatempa alveno 
de fasístaj kolonoj perfekte ekipitaj 
el Galizio ... Sed la milicanoj ne nur 
rezístis, sed eltenis la siegon. Nun la 
tojalaj armeanoj ree ekpenetras la 
urbon k estas oportune publikigi unu 
el ta proktamoj, kiuj tiuokaze estis 
dissendataj, kies teksto estas jena. 

«AL LA ARMBO DB ASTURI0! 
Hodiaií vi elpasos la tríumfan 

vojon, kiun vi laiíiros kun ta alía¡ 
korpusoj de la Norda Armeo. 

Nian venkon ni valorigu per la 
plej skrupulaj procedoj k digno . Ni 
iras liberigi Oviedon, ne gin sango-
ptenigi nek detrui. Post ni, alvenos 
la popola justeco k nur gi jugos k 
aplikos la necesan punon. Tiu agma-
niero, kiun postulas de vi la milítista 
disciplino, propravole akceptita, estas 
deviga kun pli da forto, pro la nobla 
humana enhavo de viaj politikaj k 
socíaj doktrinoj, pro kiuj vi batal as k 
pro kinj tiom da kamaradoj mortis. 
Ni ne luktas por efektívigi vengan. 
Ni mortas, se necese, por atingi 1·en-
kon, kiu eblígos al ni starigi la mor-
gaiíon · sur pli justa bazo . 

. . . Ju pli ni povos montri pura nian 
trtumfon al la rigardoj de la mondo, 
des plí grava gi es tos. Homoj de As-
turio, popolaj milicanojl Pro vía sen-
makula historio, pro la memoro de la 
kamaradoj falíntaj dum Oktobr o en 
1~ ¡aro 1934, ekstarantaj hodí aií en 
sta¡ tomboj por ceesti la malnovan 
epopeon, fiere vidante la frukton d~ 
sía heroeca sinofero; pro cío, kio v! 
.reprezentas, vi ne povas ne plenum1 
la esperojn; kiujn oni havas je vi. . 

Vi estas por la mondo la minístoJ 
de Asturio. Nenia diferenco estas ínter 

. vi. Al ciuj ni nin turnas kun la pe!~, 
.k.~i tion esperas, ke vi faros la de(1• 
mttvan klopodon, kiu kondukos nin 
a~ la venko k al la gloro.• , . 

~iu agas laií sía naturo. La fasis-
toj agas .fasiste . La antifasistoi _ne 
p_o,·~s agi sammaniere car iliai. P11~: 
cipo¡ estas malsamaj. Malsam~I! se k 
ve, estas iliaj procedoj en mth10 

~~~=-:-~-=~-=-i"::~:-"i~-;;----:--:---:--:-----~d~u~m~r!ek~o~n~s~t:ru~a~d~o~e~n~l~a~p~a~c~o~. _ 
Devizo jam ~ktuala: floru tutm d I p 1 -Í on e . a opo a Fronto Esperanti5ta, 
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O F I C I A-LA .. P ·ROTE s TO 

. . , . . , _____ _ 
pUM POPOLO BATALAS POR EFIKA DEFENDO DE SIA GRUNDO, 
ESTAS BONA KOMPLEMENTO, KANCELARIA PROTESTO, PRO 

ITALA INVAD9, . POR SENM~SKI _Go · DE• FRIPONOJ 
' J, J , 

. La hisp~na minist~o pri eksteraj aferoj :;e~d ;s oficiale k denurice, je nomo 
de ma profamta l_and<;>, Je!1a~ _no~on al se~retario de la Ligo <;le Nacioj: 

«La dekl1u:01 de tta~aJ ohc1ro1 k_ soldato¡ kaptitaj dum lastaj pasintaj tagoj en 
sektoro Gua?a!a1ara, ned!skuteb_le konfirmis la partoprenon de regulaj unuoj de ítala 
armeo, s~n~tta¡ por batal! sur h~spa~a teritorio, en malobeo de artikolo 10ª de la 
Pakto, Iau kt_u «I_a m~mbro¡ de la Ltg~ ~m devigas respekti k sub teni, kontraií cía ekstera 
atako, la t~n!ortan mt _egro!l la po~tt~an sendependecon de ciuj membroj de la Ligo •, K-do . Alvorez del Voyo 

El hu¡ deklaro¡, farita¡ anta u htspanaj aiítoritato1 · oni konstatas 1· enon · La 6 • 
b k k t · t · 1A• •A• ' · • • atí 111 vofo de H1spanio 

Fe ruaro _ . se yan a¡ . ago¡ e s1p1_g1~ en ha ven o Kadiz el ítala . sipo Sicilia k aliaj , muI-
tenombraJ 1tala1 trup<;>J, tute armtta¡ k_ ekipitáj . IIi estis koncentrigitaj en Puerto de Santa Maria k poste transportítaj 
al fro?1to _e!! G?a~ala¡ara p~r komenct nunan of~nsivon. Úin realigas kvar divizioj, nome : la unua, dua k tria divizioj 
de •ntgraJ cemtzo¡• komand_tta_de generalo Nuvoloni, kiu postenas en Brihuega k la unua divizio •Littoria• koman-
data de generala Bergonzoh, ktes komanda Ioko estas Almadrones. Tiun korpuson estras generaJo - Manzini, kiu 
dejoras en_ Algara . . La a_tak~ntaj fo~toj estas kompletigataj per du specialaj brigadoj, unu konsista .nta el regulaj italaj 
k germana¡ soldato¡ k alta, km konststas el germana; soldatoj k kvar rotoj de carohinieri motorigitaj. Ciu di vizio havas 
du regimentojn de tri batalionoj kun 650 soldatoj k konsistas el kvar rotoj, tri de fusiloj k alía de mitraliloj •Fíat•. 
Ciu regimento havas grupon de rapidaj kanonetoj de 45, alian de 65'17 , alían de 75'27 k alían de 100'17 , ciuj 
grupoj de tri b..aterioj kun kvar kanonoj instalitaj sur aiítomobiloj k traktoroj ; batería antiaera de 20 mm . k 260 pafoj 
po minuto; bataliono de 50 tankoj provizitaj de mitraliloj •Fíat•, de antitankaj mitraliloj de 8 k aliaj de kanonoj de 47; 
roto de gasoj k flamjetiloj, fajristoj, brankardistoj k rad ioteleg f,afistoj . Ciuj divizioj ., estas motorigitaj. Ciu bataliono 
havas 70 sargaiítomobilojn krom la konc erna rezervo. Inter tiu j batalionoj trovigas jenaj: 500, 624, 824, 835 k 840. La 
aeraj fortoj konsistas el tri eskadroj germanaj k kvar italaj; ciu eskadro havas dekqu aeroplanojn . La italaj aviadiloj 
estas de la markoj «Fíat• «Savoia• k -,Romeo , ; Estas tuj alv enontaj du aliaj italaj divizioj. La supera komandantaro 
celas kapti Madridon dum'itala k germana eskadroj, sub pret eksto de marborda kontrolo, atakos Barcelona k Valencio . 

Tiuj estas la deklaroj faritaí , de Antoni~ Li:ciano, aktiv~ komandanto de re~ula_ i!a)a arme~, es!r.? d~ m_itrali!oi 
de la unua divizio •Littoria•· Ach1Iles Saccht, Ieutenanto de ttala a r meo, de la tria d1vmo de «mgraJ cemtzop; Gm-
seppe MClretti, de unua roto de bataliono 835; Andrea Cdppone, d~ bataliono de kanonetoj 835; ··Francesco Lodo , 
fusilisto de bataliono 835· Giuseppe Rossetto, de dua roto de batahono 624, k. t. p. · . . . . 

Tiaj faktoj konsistigas atakon al •la teritoria integ~o k polit!ka s~n_dependec5>•. de ~ispanio . k _montr~s . seri~n 
de plenumitaj faktoj , kiuj reproduktas kun kreskanta da?g ero, Ia_~1tuac101n ko1!_traua¡n al mternacta JUr_?, ktuJ1;] kre1s 
lastatempe la fasistaj statoj . . Tío ankau _ kreas _a pelacton al mthto sen antaua deklaro, nov .a k dangera ~tstem~ 
denuncata de la reprezentanto de Hispant~ antau la Kunveno d~ septembr~ monato . . . . . _ 

La Registaro de la Respubliko konstd era_s, ke ek~e _la sta~tgo de la Ltg o de ~ac101, ?~mam ?ka~ts ~n ~uroí!a 
kontinento tiom skandale grava perfido al cíes mterna c_taJ devo1; k pe_r la sama lo1ala SJ?tr!to a! ttu mstttuc10 , ktu 
p_ravigis en Decembro la pe ton pri eksterordinara k~n_s1d~. de la Ko_ns1Ianta ro por ~~?unct s~tuac1on «kapab]a dange-
n_gi la internáciajil rilatojn k minad la pacon•, hod1au scngas_al V1a Ekscelenco tta¡n fakto¡n, kµn p~to urge komu-
_ntki ilin al ciuj statoj membroj de la Ligo . . Julio ALVAREZ · DEL YAYO · 

~.-. ---· ---·""·""'·~•""'""'·""'·""'·""' ·""'·""'·""'·""' ·""'·""'·""'· - -~•""'·""·""•~~ . . 

. - ._,._ ' -:::.¿'. ...._ Franci~ ne 11üdis f~ ~lar~aj~ l:~i~Jn de His~anio.'Cu 41 aÚos 

F R A N e I O , E N LA VI e· o . . . nun 111 paíojn de Clichy? cu scios 4¡ taksi la signiíon de tlu s11nga 
prologo? La nun11 Francio, kiel 111 brava Hispanio de Julio 19~6, 
havas interne de s ia propra hejmo k interne de la plej fundamen-
111J org'anoj de la nacio, siajn m11lamikojn. Tie, kiel ci tie, ekzist11s 

ui fasist11 manifestacio de Clichy, kiu !"otivigis _surstratan 
Proteston de franca Popola fronto, transr'.,r.m1!a en pubhka bata lo, 
tun Pli ol !:vardek vundiroj k kelkaj mor11g1101, montras ke den_sa 
PUlvrio, manipulita de Fasismo fakte ekzistns ank~ü en Franc1~. 

Cio ha vas ínternacian ril111~n en fi t~u. tra_ged1a. konvulsia 
~ttr(oro de 111 fasismo. La univcrsalai _gv1d1sio1 de ~• 11: 11~~:fr!1~ 
torio - Romo k Berlino kiel 11kso-, k1am kompreni:i. e · . 
:: ~!(as konkerebla, komencis 11giti si~jn ~un~~~ul l~Jr~:i,~rd:cr~ 

u1,.1n111j en la vícoj de 111 mal11perrnt111 ( ª' . . 
ocque. hodiaü kun la eJikedo de la franca So~111

0
t~ª~/ºi iulondaj 

.Pro¡ De la ekapero de nia gazelo , ni_ est:s -f¡~r p~lillkal intereso! 
tn ' 1?1, ke nia bat11lo ne estas nacia,. _e I la molomikol de la 
llb,~1 IJuf momentof estas ligitai al la nlªJ: ~e oi Sed bedaürinde, 
¡1 ,ro k de la progreso ne h11ltos en 1~ . irrne · su;dal k mutaj 
ri14;:ncaf politiki:stof rrontriQis en ~• /~ue 0:i:z~ revolucl11 Hispa-
lllo seªdl ~ispanio. K11J ne nurfrllatei II k!e1 ~ontr11s la ok11zlnt11foj. 

ec r1late al 111 proprn ranc o, 

subacetila gazelaro je 111 servo de Germanio k de ltalio; tie, kiel 
cl tie, ekzis1as statoflcistoj je 111 serv o de la rasismo; tie, kiel ci 
tie', ekzistas sub masko de religio, ruz11 pasln1ro je 111 servo de lá 
reakcio; 1ie, kiel ci 1ie, ekzistas granda despora bur4aro malamika 
de la laboristdrO, k, fine, ci tie kiel tie, ekzistas ankaü subfoslta 
11rmeo je la servo de la tiranio... · 

Ni atendas la reagon de la demokrat11 Franclo 11ntaü 111 gr11v11f 
okazintajof de Clichy. Sed ni atendas sen ia espero ... Nur 111 
sinteno de la proie1aro povus esti decido en ci tiuj d11n4eraj 
momentoj. Pro 1io ni 11plaüdas la deklaron de 111 duontaga str lko 
k 111 postuion pri likvido de la rasistaj JigoJ. Sed ni 11tend11s 11nko-
r11i1 pli gravaj k energiafn decidojn fare de tiuj, kiuj verkis 111 piel 
briialn pa4oln en 111 historio de 111 progresem11 homarol 

Preskai1 groteskaJ epizodof okazis en Hispanlo, kiel 11nonco 
de la nun11 tragedia milito. Malmultaj respondecaj gvidantoj sciis 
111ksl 111 mlnacoa. Ke 111 11ver10 de Clichy ne estu van11 11larmol 
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SANKTA HISPANIO! 
Estas necese aparteni al iu registaro por guste 

kompreni kiom malfacile estis por ni, socialistoj, montri 
nian aligon al la politiko dE «ne-interveno•. En Belgio, 
Svedio, Norvegio k Ceboslovakio, ministro pri eksteraj 
aferoj, ec se li estas socialisto, havas preparitan res-
pondon, kiam oni riprocas al li pri neutraleco rilate al 
konflikto ínter a!Tlika registaro k militista ribelo.-•Kion 
vi deziras? kion ni povas fari? cu estas ni solaj kiuj 
devas esti helpemaj? Estas la registaro de franca Popola 
Fronto, kiu havis la iniciativon. Ciuj grandaj potencoj , 
Sovetio inkluzive, estas aligintaj al tiu akordo• . 

«Hispanio, Hispanio! • Tiu estas la titolo de la 
verko de Jean Richard Bloch, eble la verko plej agrabla, 
kiun oni kreis pri la kalvari0 de hispana popolo . La 
aiítoro klarigas kiaj estas la influoj, kiuj decidigis his-
panan registaron aceti en Francio armilojn k munidon; 
kiel Francio decidís, la 7. Augusto, antaií ol aliaj landoj, 
la embargon de milita materialo destinita al Hispanio. 
Oni povas skribi, retrospektive, longan epilogon pri la 
decido, en tiu aspekto, kiu rilatas al riskoj de milito, 
kiel natura sekvo de malsaga sinteno. 

Miaflanke , mi tute estas konvinkita, same ol Richard 
llloch, ke dangero pri milito estus nula se franca regís-
taro estus atendinta almenaií, antaií la starigo de mal-
permeso pri seudo de armiloj k munido, ke la aliaj 
landoj estus alprenintaj similajn decidojn kun efektiva 

-plenum!1do. Sed en -nunaj mornentoj estas senutilaj ; }~ 
diskutoj pri tiu afero. Kio nun estas int eresa, certe ne 
estas scii du decas politiko de ne interveno, sed scii se 
oni povas gin subteni, post apero de certaj faktoj. . 

Malago falis, k anglaj jurnaloj diris, ke temas pn 
ítala venko. La heroaj milicoj defendas Madridon kon- · 
traií atakoj de dungita armeo, konsistanta el maiíroj k 
germanoj, sed ne el hispano¡ tiu fremda sol~~taro k_lo-
podas formi siegon . Miloj da fasistqj alvenas cmsema¡n _e 
en hispanajn havenojn . Kaj dume, en Lon~ono , 1~ d1-
plomatoj misuzas la tempon per senfrukta¡ vortoJ, en 
kiuj moleco k malvarmo kunigas kun mal.sato pri rajto 
k lego . Tiu spektaklo provokis krio)n ~e rib~lo k naií~o 
en laboristaj medioj; en ciuj lando¡, k1e om amas His-
panion, oni suferas pro gi¡ ili farigas solidaraj al ti11 
brava !ando ne nur pro komunaj sentoj k ideoj sed an-
kaií pro klara antaiívido de estontaj rezultoj, koncerne 
al ceteraj liberaj landoj de Eiíropo, se internada fa.sismo 
vénkus fanfarone preter la Pirineoj. _ 

C:ie rip etigas sama demando : «- Cu tío daúros 
ankoraií multe da tempo? Kiam cesigos Anglio k Francio 
tiujn vanajn diplomataioin, kiujn profitas fasistoj per 
sendado de soldatoj al hispana; havenoj, gis atingo de 
sufica kvanto permesanta forlason de novaj sendoj?,. 

Nía amiko Camille Hujsmans, prezidanto de belga 
parlamento, kiu-kune kun al~aj sociali st?j - ju s voj_agis 
inkognite tra Híspanio, revems kun la firma konvmko 
ke kontraií la nefleksebla rezistado de tuta popolo his-

ana al fremda invado, la forkoj de fas ista ínfero ne 
~enkos¡ sed se oni permesas la intervenon de Germanio 

Esiingante la incendion per gazolino kun pelrolo 

k Italio la demokrataj registaroj akiros la respondecon 
pri senfina -plilongigo de tiu teru ra milito, ~iel okazis en 
Rusio dum jaro 1918, kiam la fremda mterveno ne 
donis la venkon al Koltchak k Denikin, sed prokra~-
tigis dum kelkaj monatoj ilian finan _ malve__nkon. . •. 

En Belgio, kiel en Francio, k1e la _statestro¡ mi 
defendas Ja po!itikon de ne inter veno k tto nur • por la 
bono de la patrio• ofte oni aserias ke, la d~mokrata1 
registaroj nur havas jenan alternativon: la ne mterv eno 
aií la perforta interveno, kiu iniciatus, tere, mare k aere, 
militon inter la eiíropaj fasistaj k antifasistaj poten coj. 

Sed tiu milita interveno - laií inversa senco sed per 
-samaj rimedoj ol dum tempoj d2 la nomata •Resta r_igo, 
-ne estas, kion petas niaj hispanaj amikoj. lli sim ple 
deziras ke oni .ne liveru ilin, kun rnanoj ligitaj, al krimaj · 
intencoj de la internacia fa.sismo. 

Tial oni devas esperi, ke potencoj kiel Anglio k 
Francio, kiuj havas-pli ol Sovetio-la sorton de His-
panio en siaj rnanoj, decidas elmeti al fasistoj jenan rli-
lemon: aií i1i akceptas tuj efikan kontrolon rilate al n ·o-
lontuloj• k al materialo, aií oni redonos al hispanaj 
amikoj la liberon ric evi helpon, per sold atoj k materialo 
senditaj · al 1 egi tima registaro, kiu gismorte luktas 
kontraií perfidaj ribeluloj k' fanatikaj frenezuloj. 

Sed ínter tiuj ekstr emoj ne estas io kroma: unu aú 
alial se i1i ne findecidas k daiíre dubas, la demokralioj 
rneritos la severan jugon de Sankta Paiílo : • Vía frato, 
nuda k vundita, petis al vi helpon k vi ne atentis !in; 
vi !in mortigis •. 

Emito V ANDERVE~DE -
;~.--N í GR A B I LA N C O 

Laü oficiala¡ informoj, kiujn jus aperigis la konsi_lan.1ar\~: 
Madrido, de la 7. de Novembro ~is 15. de Mario, la av1ad1lo1 U· 
obusoj fasistaj detruis , tute aü parre , en la interno de la_ urbg, 01~0¡ cent okdek domojn; el ili dek kvar lernejoj, ok pre~ejoJ, na . ª~ dr 
por maljunul oj k inlanoj, kvar hospitaloj, du muzeoj k la e1o1 
Akademi oj de la Historio k de la Lingvo. ,u11 

En la bilanco, pri vik1im oj pro fasista bombardado, la un· 
sumo atingas jenajn ciferojn : 907 mortintoj subitaj kun 2.809_v10¡. dito j. Et ci tiuj mortis poste l>70. Plie oni mencias 4l>O malapen~aill 

_U~u el pl~i belaj kvartaloj estas plene fordetr~ita . E~ l_a ª~vtr 
ª!ª'!Sllko, om ne kalkulas la cenlojn da modesta) lo~ e1O1 re dilOÍ 
sllaJ en ta apudaj antaüurboj kie falis 214 morlintoi k 693 v~ºeol 
pro aeraj atakoj al tiuj laboristaj zonoj. Jen la =========;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

La sendependeco de Hispanio estas nun liberiga f aktoro 
. • 1 

intérnacia, 
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KLASBATALO l<AJ DEMOKRATIO 
l.11 voCo ele nin hul1enn llil"kl11 vl1ele li11lli111 ~1i,111 , 11 l!"llllrllfllli,, Tre 0111: ni rlcevu llkl11l11 der1111111lofn prl 11111 sil11" 1111,r kln"linlnlo k ,l t ,111,krnllo, NI 11~1 vol11s IMI kelknln ko118l1terol11 k 11111111,rll 11111 1~ In t k1,111,1c1111 ,le nin lt1tilnl11rt1, 

ARnosklnfe li1 ek1.lston de lll klí1~1Mtnlo, l<!,•I 111µ,1111111 11vkvo11 el!! l<ílpl• 13¡¡1111 i;oclo, <lil<a kerno clv, l11 11fvro k11~a11 v 11 111 dv11,,111d", t 11 "1,1,111 mlMlgl ~11aln ~kraJol11 per evolu(ll procvclol - 1. "· 1,vr l!·Aol c¡,111111,,1 ¡,lllu,111µ,I l,1 vlv• kon,llcojn <le líl lahnrl111a_ro, 1<1111 lm•,•,kanlíl d1111111Ao 1,or 111 1,rlv11111J llifrrv,1101 !le 111 pn!'l"'lanl a l<111:w ·- 11fí t u la snl11 vlirvoJo, por ordlµ,1 111 111<111díJ11 11101wn1 e~liH ¡H•_rf?rla prol1.1fa revolnrlo 11entwrnta l'lbru¡M la "Írn¡,lu/llí11Jloj11 11' 111111 prlvih:!~!•OJ. Ko(nprenl'lile, 1~ rlvmolm11oj dalírv < oh11tf11¡, kmlw 1, kv 1111flfas veril '1e!nokrat10 1><1r Mi111{¡1, lom post lom, ¡>11 l,0111111 1ill11i1tlo n. /\llllírnk{', 111 revoluetuloJ asvrtas per.~lst1.1, l<e nur prof1111111 11rnM111 rlhvliAo renvf'r111111t11 la funrlamenl_on de la s.o~lo, kap;i.hla!'I 11olvl la prohlemon. é11r' in fa rnonrlo tlo estas relativa; ~l~o!>1r11v, arnbari tezoJ ~u11tn11 parle k ¡rnkalí pílrte rnalprava11. Ni provos klar1g1 man ¡,e1mm tlurilat e. 
l,a clemokr11tol clevus a_tentl la fakton- klun ta klallhata lanoj 11lafl,,nke devus ne malatenti - kv teor1ol fiallka11 antalí la real al evento! nuntempaJ. lfodiau nur valora s la ¡,rnktika s perto kun la 1111f!Ca kapablo perceptl ke 11ur la scenelo de la mon_,Jo a ¡,eris nov11 metodo, kun lerla &ajno ,Je emfa~11 dok• trino, heroeca k m1stlka, por la Intima¡ si>ntoj de Aenerala horno· nova taktoro de kruela polílíka perfortlgo: PaSl11mol ' Kíam, 1::l la cerbo de filozo!oJ k saP,uloj, fluarlls diversa! social proRra• mo¡, por w1la stato k nobla felífo de la l lornaro, tlo po11fe 11ln nomanta •fasismo,, kuJis en densa mallumo. Nenlu povi11 tlam ~nt111:ívldl ¡).In atl anti· cí¡,i gían rlangeran k teruran ~prucadon. Pakte - nl ne rllsk11tu- fasi11,no e11ta 'I nova as¡,ekto, nova taktiko, plí •sclenca• k pll e!ika p<1r la nu1111 tempo, de rnalnova sí!llemo: la kapltillísmol Se oni akc1q)tas, ke P.i a<lo¡,tís maskon k novaln batalílojn, ní neniel <levas restí n;iive katenígi!lilJ ill nial ClamaJ, s,ihlonaJ, aparlaj progrnmoj de partic,¡, sín,JílrntoJ íli:í org,;n!wj kun multaí kver~loj ínter sí, tro orte nur pro símplaj ekster;iJ detalol. Ni uzu ankarí novaín procedojn por lukti kontratí la moderna Mmilo de 111 eterna malamlko, for}elanti> rlhputoln k masive unuli:¡anle komunaJn k ¡,arencaJn fortojnl La 11fero statas tíel, kun sama valoro, ínter antaurnemaj homoJ. L11 ununura díferenco estas, ke la demokratoj alJugils 111 evoluaclo absolutan efíkon, durn la revolucíuloj fidas nur al revolucía a~a,to la sangon de la un!· v~rsala panoramo je alía plí Justa sociorclo. Nun, kíam la fasísmo ekspluatas ruze nían dísrlíví<lígon por plí facíle sukcesí, esta11 do alero de lnstínkta sin• garclemo la alíanco de la proletaro kun la mezaJ tavoloj por alfrontí la komunan dan.(¡eron de subita atako, venkobatí ~in k libere mar~í pluen al reata efektivígo ele son.(¡oj k revoj. Cu demokratio? cu klasbatalo?: Unueco anlífafütal ní estas firme certaj prí la fakto ke la kunfán11í.(¡o de la laborístoj kun la líberalaJ íntelektuloj sen for¡.reso pr¡'Ja progresemaJ, kvankam he1,ílemaí, etburgol en ampleksa Popola Pronto favoras la kontraufasis man lukton, ¡ier forpreno rle grundo al mal· amíkaj 'radikoj. Se oní ne ¡iríatentas tiun ci nekontestelil.an ve~on, oní. rískas, ke líuj me1.klasanoj, pro dubo, timo au_ ~<?níuw, ~a!ura¡ en s1_a mel)10, e,tu varbataj de la fasísmo, kíu provas log1 1h~ y e: _éwJ clem11gog1aJ k tmpresaJ rím"r!oj, Tamen í\ia propra intereso pusas 1h11 1r~ apurl la proleta klaso, k?n kíu ílí ha vas komunan sen ton de libero k homa digno en sam11 nal:ízo al fa~1s• mo, mo<lerna instrumento polítíka de ekstremil !iranio. Po¡,olí:1 l_'ronto estas ja, en éiu lando, pafo antauen en la volo de klasbatal_o tau prak11ka m~todo, , . Nur blíndaj rlo_(!memuloj rajtas ne kompr~m 1~ a¡,e_rc~~' de t1uj -socia¡ fenomenoj en Id aktuala situad o. Krome, la teor10 pr1 d1V1d1go rle 1~ hom~l en rlu solaj klasoJ rícevis, lal:ílonge <le la tempo, fortan skuon. Se nt _ko~st· d_eras la ekzíston ,te Rrandnombra klaso, kiu /itMas_ en 1~ me1.o - k ~bJe~t1va ry¡.¡artlo pruvas, ke tíel oka1.as-es tas konvene_, prof1te k m!erese far1 sohdan h¡.¡on kun fíu homa grupeRO, anstatatí permes1 stulte ke g1, erar e sed fakte, kuru al la )Jutraj vicoj <le la fasísmo. . . , . La temo estas prí vivo atí morfo. En m1hl~ per1od~ ne111u horno, tu J,roleto fu demokrato povas rífuz! sían !~jalan ahgon k hdelan subtenon ,al Pútenca l'opola Pronto, kíes estaMRO k phforflgo, sen forlaso, ~e kun gentt)a ru¡,1'.kto, prí a 1,ar laj prowamoj k doktrínoj, estas necesa kond1~0 k garant10 ~e ~randío1,a venko kontraií la abomena monstrafo, kiu hod1atí ne vante ,. hah1las se<! frene1,e atakas k furíoze murcias... , . . . Ku · · ~· f toJn Jºn astas la nuna devo de t1u konscta anhfas1sto-

" 
mv,1 '-1es or , .. .. · K 1 • Y. 1 ¡ 1 · · Jara unuí a vorto- latí postulo de la cirkonstancoJ on riluS ar, ~er eor1a1 lbbtilaJoJ, 813 plenumon <fe tíu ur~a be1.ono e.stus ~angera fanahkemo afi lialainda mallerteco, tíam malfacíla baro JJOr pld demla ! tupo en la supren• Irania marAo al vivo sen sufero. La ¡,ropril sperto, por ni, estas instruol 

l'rede rlko M1,11111cny, mlnl111ro de ~11neco k ~ ocln tn1erht tp11; 11 11p11rlt11118 111 1tndlk111n or"nntw C. N.T . k e,1,111 111 unu11 vlrlnu, en 1 t1111Mnlu, klu 1,kup1111 p1,111enun de mlnl11ru. 
~ # , /ll/ /l // l // l /ll // l ,l/l l'/l / /l / /l /l'l // l //l //l // l // l/ /l /l'l /11/ l'l // l // l # I //A I I II ~ 

~PIZDDDJ l~L LA FUUNTU 
Rn Madrido, kíam fa!ísta armeo estls jam tul afí:lkonta la tefurbon, oní urP,P. a lvokís la laborístajn orga-nízoJn '-'al rekrulígo de bezonataj miloj da defl>n<lantoj. 
J\ma11e alfluis laborbtoJ, kíuj pre-tíP,is ,,¡ batalo konfratí la ríbeluloj, sed ta r ne e~tis suíít e da armíloJ por eíuJ, oni el•¿kfí~ tiujn fizíke plej taügajn soldatojn. I!ntuzíasme ílí tuj ekmar!ís al frontal tr,.,,nceoj k tiam oní rimar• kh , ke malanfafi tíu tatmento kun• marsís, en amasa gru po, granda kvanto da lahoristoj sen armiloj, l1í estís la Jus rifu1,itaj volontuloj. Kelkaj demandis al íli: • Kíen ví íras7 kíon vi povos fari sen armiloj?• Serío1,e, kun firma decido, ílí res• pondís • - Ni iras ankatí al tranceoJ, car certe kelkaj mortfalos. Tíam ni prenos la armilojn ... 

• • • Dum la unuaj sema)noj de l' milito oní luktís improvize; iom post íom kreskas forta k potenca organizo, en-tuzíasma disciplino je la servo de popola regístaro , jam donís fruktojn, Jen epízoclo, kiu pruvas éí supran aserton: I!n Asturía fronto k dum afako al Oviedo, grup0 da milícanoj -naií soldatoj kun kaporalo - pro erara fimo resti envolvítaí, forlasís strategían malgran<lan pozícion. l1í estis tuj jugataj k morfpunítaj. Kíam ilí scíi.(¡is prí la ¡,uno, unu el ilí antal:íenpasis k dírís: • Ni eraris, sed se vi p¡,rrlonas nin, ni promesas rekaptí, hodíaií mem, la forlasítan pozicíon•. Oni permesís al ilí la ple· nomon <le tiu celo, k dum vespero la dek solddtoj ínícíatís la prt-mesítan konkeron. Post trídek mínutoJ la po-zicío denove estís en mano! de tíuJ b aval ~oldatoj, kluJ tíamaníere el• montris slan entuziasmon k dísciplí-non, momente forgesítaj pro konfuzo. 
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6 POPOLA PRONTO 

Nia unua venko 
. Ni atingis nian unuan venkon sur ebenajo, apud 

vtlago Arganda kun milda horizonto de pastejo. 
~takoj, defendoj, marsoj k kontraiímarsoj ... sed ni 

perd~s, tagon post tago, vilagojn, urbojn, montojn k 
valo¡n . Forta obsedo, la obsedo pri aeroplanoj k tankoj, 
dum la unuaj momen\oj, semis malordon k nevenkeblan 
angoron ínter niaj nespertaj milicanoj. 
• ~i _militis senorde, im~rovize, kun ma lfidoj, kelkafoje 
~u~taJ sed alifoje negustaj. Mankis taiíga materialo , 
f~dmdaj teknikistoj k konkretaj planoj. Jen cagrenol 

Kial malfruis tri monatojn la fasisto J, en marso de 
E_kst_rernaduro gis Parko de Madrido? l1i estus povintaj 
kaph la cefurbon post kvinsernajna vojago . Sed !U mal-

; º I J • 

havis aiídacon, iniciativon k atakemon; rnale, i1i h~vis 
rutinon k malkuragon. l1i tirnis ·siajn proprajn venkojn, 
tiom facile akiritajn . _ 

Plie, i1i estis mallertaj car preferís la sentimentalan 
celon de Toledo anstataií la praktikan k strategian celon 
de Madrido ... k ili marsis apud riv~ro Tajo anstataií 
marsi per centra soseo rekte al cefurbo. 

lli organizis en najbara vilageto Leganés urbes -
traron por la cefurbo, keka jn rnuzi kistarojn por festi la 
eniron k sep rnilitajn tribunalojn en Segovia por orga-
nizi, laií lega aspekto, la vengadon, guado de dioj ... 

_ Sed kiarn i1i entreprenis la eniron, barikadoj k 
fusiloj konsistigis n edetru eblan bari eron, antaií kiu la 
centroeiíropaj teknikistoj bruege fiaskis. Tiam ili haltis 
k meditis . Kion fari? cu manovr i por tranci komunikojn 
inter la urbo k montaro? cu ataki laií Saü er'a taktiko? 
Franko decidís lastan solvon. 

Tiu kojna atako ankaií fiaskis, k oni sekvis, kon-
sekvence, la unuan planon. Estis jus alvenintaj germa-
naj k italaj trupoj; kunigante ilin al maiíroj k legianoj 
oni formis kelkajn densajn kolonojn sturmajn , kiuj ata~ 
kís ·la sudokcidentan partan _ de Madrido celante rompí 
niajn liníojn ínter la urbo k montaro Gvad aramo, kíe m 
povus kapti níajn milicanojn k provoki katastrofon. 

Multenombra aviadilaro, potenca artilerio k granda 
kvanto da tankoj apogis la atakon , kiu progresis mal-
rapide sed senhalte '. .. gis kiam ili alvenis en platajon 
Las Rozas, pozicio praktike nedefendebla, kiu havis 
plej strangan garnizonon; la treege kurioza bataliono 
konsístanta el razistoj k viandistoj . lli rezistis kiel vete -
ranoj gis alveno de helpo k la batalo dauris pli ol du 

sur ebena kampo 
·semafnoJ. La ataklntoj perdis, laií l1i mem, kvar~il solda. 
tojn . lli konkeris Las l~ozas, Pozuelo k Aravaca d • k , se 
nenion plu . Tle 111 es tas ankorau nun estas niaj truw 
kluj atakas hrave k reko nkere. l 

Post la nova fiasko, Int er venís la ambasadoro v . , ere 
milita gvidanto en fas1sta zono, germana general a u 

Faupel klu devigis forlasi la antaiían planon k sta .º''. 
1 . 1 . tlRt 

novan, pli ampleksan. A e pensts vastan man ovron 
klu oni devigos nin akcepti ha!ahm sur ebe11a karnpt ( 
onl l<aptus la vojon de Madr1do al Valen cio Ka¡ . · on, 
tion sercis. Gen era lo uon Fau pel, staba komandani o d 
german-ita l-maur-irl a nd-portugala armeo, abrupte a,~ 
kis la zonon kie fluas riveroj Jara ma k Tajufia. Li cel~~ 
konkeri, pleje dum kvin ta goj, Arganda k Ciernpozuelo 
iri ~is Alcalá de Henares, kunigi tie kun la kolono ds, 
fasista generalo Moscardo, kiu venos el Sigüenza 
tiamaniere tranci cían komunikilon de Madrido k venki 
Ja respublikan armeon de la centra sektoro, kiu estas la 
piel potenca k plej bone organizita el ciuj, kiur deíendas 
laulegan regimon . 

Tuj pos t komenco de tiu atako, la fasistoJ anoncis 
nepre tujan sukceson, ec pajaca generalo Kejpo anoncis 
per radiostacio Seviljo, ke antau ol fino de ·Februaro 
Madrido apartenos al fasismo . ' 

Sed la defendantoJ de la cefurbo ne malkuragigis 
pro:tio; alven is helpantoj, oni · koncentrigis artil ~rion• 
aeroplano¡ intense laboris. Niaj trupoj rezistis la atakon 
k tuj kontrahatakis. 

Nía ofensivo plifortigis la mo ralon de niaj soldatoj 
k senmoralígis la fasistojn. La popola armeo atakis la 
tranceojn de Faupel ne timante fusilpafojn, gr enadojn 
nek rnitralilojn; la fasistoj sin defendis rnalfacile. 

Ni gajnis nian unuan batalon sur ebena kompo, 
kontraií germano¡, ildloj, maiíroj k legianoj, konlr i1u ger· 
mana generalo k kontraií stabo veninta el Posldr1m ... 

lllllllllli --llllllllllillllmDB llilllllllllllllllllllllll~ '-

OENERALO FRANKO 
SUPERA ESTRO DE •NACJA> ARIEO 

. L11i1 rigor11 sti11lst1ko. bon e zor-
gl111 k klu konsis111s el det11iol k 
clferof kontrol11t11f, hisp11n11I ribe-
tulol rlcevls jen11n sold11111n helpon : 
78.00íl m11üroj • ~9.000 germ11nol 
82-000 i111toj k 12.000 i r l11nd11noJ; 
pol o!, por1ug11l11noj k 11lt11J. 

~nrure 21 _1.000 cvolonluloJ, de )11 
f11s1s1111 reg1:1111roj; iiuj c1rerol re-
prez en111_s nur 111 send oj n, alvenln-
laf en nll'I lando ~Is komenco de 
Marro •. Ankor11ü 11lven11s 11enh11lte, 
11'd pr1 noval kvantof ni r11por1011 
en t4 üg11 moment o. 

Dume, nia popo lo iukt1111 k kon• t11ü 5roras la 11111kon de liuj kolos11j 
ortoj, k en Lond ono rondeto de 

grllvuioj serlozmiene disku 111s 
11tend11nre 111 pereon de dlgn11 
polo! po~ 11kcep1i r11bon kiel nor • 
ma an d1plom11111n fakton . 

bu7!~f1111% iiu farso, kontrai1 tiu 
d oro, Hlsp11nlo ataras k 

on1111 rtspondon per arog11J l>dtof. - --~---~ 
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lftOZAIUO JEN PRUVOI 

Ceta Ollcefo de 111 Slaho • Belgaj parlamentanoj jus -vizitis la 
~efurbon k bar a lf'ronton; ili aperigis 
en gautaro jenan noton: 

•La kamaradoi Nevse k Van Eyu-
donck, senatanoj; Saint k Delsonck, 
-deputitoi, salutds la nevenkeblan po-

olon de Madrido, kiu tiel heroe re-
~istas sangajn atakojn de internada 
fasismo. Pli ol iam ni estas konvin-
kitaj ke hispana lukto estas lukto por 
la paco k libero de tutmonda demo-
.kratio. Ni, belga¡ parlamentanoj, pro-
mesas kunhelpi per niaj personaj 
.klopodoj al urga k efika apogo al de-
fendantoj de la libero en Hispanio.• 
• Laií kelkaj italaj ka ptiloj en Gua-
<lalajara, oni promesis pagi al ser-
gentoj ciutagan salajron de 100 ptoj. 
k al soldatoj 20 ptoj., sed gis nun ili 
enspezis neniom. Krom la perforto 
aü trompo, ili ricevis mokon. 
• Anglaj ekleziuloj, A. S. Duncan 
Jones, Dean of Chichester; Frands 
Muderhill, Dean of Rochester, Henry 
Brinton, vizitis Hispanion por raporti 
pri la situado . Ili publikigis longan k · 
-0bjektivan raporton per kiu ili sincere 
informas laií propra vidpunkto. 

Ankaií ili raportas pri registara 
organizo por gardi artajojn k pri pro-
testantaj diservoj, kíuj regule funkcías 
en Madrid k Valendo, pri la antikle-
rikala movado en nía !ando, kiu ne 
agitas kontraií Dio nek kontraií religio 
sed krontraií klerikaluloj, kiuj eks-
pluatis la popolon. Fine ili montras 
sían simpation al hispana popolo. 
• En Galizia regiono, post laborista 
malvenko, granda¡ grupoj da labo-
rista¡ fugis al montaro kie ili rezistas 
ankoraií. Ci u ta ge pligrandigas gia 
kvanto; ilí okupas nealireblajn pozi-
ciojn k diversfoje senditaj trupoj ne 
sukcesis venki ilin . 

Tiuj grupoj trancis komunikadon 
kun Portugalio tra tiu loko. 

Eble baldaií niaj bravaj soldatoj 
Pavos helpi tiujn heroojn. 
• tiuj italaj kaptitoj - jam estas 
grandega kvanto da ili-deklaras ke 
Oni anoncis al ili ke la trupoj marsos ~! Abisenio, sed poste oni transportis 
thn al His¡,anio . Ciuj facile raportas 
Pri la organizo de ítala armeo, pri la 

"' tstro¡, pri la armiloj k pri la ricevitaj 
Ordeno¡. Tamen, Mussolini daüre 
aserias ke Ji •ne intervenas•. 
; Fasista gazeto •Diario Vasco• el 
an Sebastían anoncas la 1 t. Marto 

ke la provincestro eksigis pll ol du 
cent vilagajn instruistoJn . 

Tion oni faris post la eksigo de 
profesoroj en universitatoj k Jiceoj. 
Cerle la fasistoj komencas krei novan 
dvilizon laií pli nova sistemo. 
• Komandanto Luciano Antoni Sil-
va, ítala kaptito, ínter alíe deklarís ke 
per ítala interveno en nía !ando oni 
intencas starigí en Hispanío interna-
cían fasistan Ligon. 

Eble estas tia la intenco, sed certe 
ili ne atingos tian filantropian celon, 
car hispana popo lo scias lukti k morti 
por eviti tion . 
• Aliaj kaptitoj deklaris: «Oni anon-
cis al ni ke ni iras nur por partopreni 
filmon sed malgraií tío ni estis sen-
ditaj al Hispanio . Oni parolis al ni 
kontraií la hispana¡ • ruguloj • sed 
nun ni konstatas, ke hispanoj estas 
samkiel ni, italoj, ili nin konsideris 
kiel fratojn . Kiam la aliaj italoj sdos 
tíon certe ili deziros veni kun ni.• 
• Laií informo¡ el internada gaze-
taro, generalo Franko interk~nsentis 
kun Germanio la liveradon de 300.000 
tunoj da fera míneralo tiujare dÜm 35 
jaroj kiel pagon por milita materialo, 
kiun Ji nun ricevas. Cerre Hitler ne 
faris bonan negocon car la realigo 
de tia promeso neniam estos efektiva. 
• Ni ricevas informon, laü kiu la 
arestitoj en italaj karceroj estas libe-
rigitaj k sendílaj al nía lando kiel 
.volontuloj ». Ciuj estas senditaj al 
haveno Specia por ensipigo k vojago 
al Hispanio kie ili jam pliricigas la 
•naciistan•armeon de Franko. 
• Nía registaro ordonis la_ülegan 
rekrutigon k la alvoko sukcesis tia-
grade ke la unua tago sin prezentis 
85 °lo da viroj kalkulataj en la kon-
cerna dekreto. Neniam okazis, ec dum 

J\rco11. In 1~. Mnrro 19~7 (111.ª farci 
de ra Al111a Brao). Numero 27&9. 

Celo : Telcllrarno de I' Duce. 
MI knmunlk1111 111 11ekva11111n 1elc1tra• 

mon klun 11cnd1111 la /Juce: ( MI rlcev1111 
en !1,po POLA , clum vof111!1J 111 Llbl11, 111 
11cll!l'nfn prl . In Jlrancln 1>1111110, klu ok11zn11 
en cllrckro ni Ou11clnl11J11rn. Ln lnclclenrofn 
mi 111cnro11 kun flr11111 kurnj!o, ~ar rnl e11111a 
cerio ke la l111peto k oh11tlno de ni n/ leula-
nof vcnko11 la mnlnmlknn rezl111adnn. Pro• 
kaal tn Jnrernaclnln fortnfn es1011 f(r11ncl-
v11lor11 k pollllko 11ukce110. Scllgu la 
teglanofn ke mi aekvna Mente fllan luk-
ron, klu 11enclube nnl~oa per In venko .--
Mu1111ollnl.> La dlvlzl11 generalo, 

Manzlnl (Sub11krlbl1a) 

no~mala situado, fiel plena sukceso . 
Oni <levas kalkuli ke tiuj, kiuj mankis 
jam luktas kiel volontu!oJ aií laboras 
en militaj industrioj. 
• La ribeluloj denove sercas maií-
rojn. Por arangi la aíeron i1i interkon-
sentis kun la granda viziro de Maroko 
Sidi Mohamed Ben Ali, kiu ricevis 
ínviton por vojagí al Híspanio. 

Li vizitis fasistan zonon kie la mi-
litistoj festis lin. k pelis novajn sen-
dojn de malfeliculoj 
• Speciala posta oficejo funkcías en 
fasista zono je la ekskluziva servo de 
ítalaj trupoj . Ói estas nomata:Speciala 
Postoficejo numero 500 V-17, k gin 
regas leiítenanto Bartolini Romano . 
• La Internadaj Brigarloj, kíuj tiel 
bl!r.oe lukras sur batalkampo kontraií 
la fa.sismo, ne nur donas sían sangon, 
sed ankaií helpas ariergarde por la 
venko. Jus ili donacis al konsilantaro 
por defendo de Madrid, por la cívila 
logantaro, gravan kvanton da nutra-
joj, laií ci suba listo: 80.000 kgj. da 
densigita lakto, 30.000 kgj. da . sekaj 
legomoj , 20.000 kgj . da pizoj k 100.000 
kgj. da viando . Tiun donacon konsis-
tigis la sparoj faritaj de niaj interna-
da/ kamaradoj, .kiuj batalas ne forge-
sante virinojn k infanojn. 

S P E G U L Q . sen makulo de vía fervoro k de vía subteno 
=====:= . === estas ciu pago de POPOLA FRONTO, kiel 
reflekto de la grado de vid aktiva partopreno. 

Mpnereto, sen celo en vía poso, povas esti grafika argumento en 
nía gazetol Kombino de vortoj p0vas esti balerío se vi donas mupidonl 

GENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRF.5O 
nur por mono nur por mono ,·e 'hola , danoJ 

GUSTAVE FARENC PETRO van . d'er l'LANK 
63, Rue Brlse •Paln Van Speifk11tra111, 48-t 

Posttekkonto 111944 Orleans pos1Airo 24!ili42 
ORLBANS (Lolrel) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederl11ndo 

RE:DAKC!A ADRESO POR C10 ALIA 
POPOLA FQONTO-Mar, 25, Valencia (Hlspanlo) 
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NEDERLANDLINOVA REELDONO DB NIA OAZBTO 

Frukto de _ praktika laboro 
La kresk11nt11 dlsvolvlQo de nla entrepreno pre;entos boldaü en Nederlando mnturoln 

fruktojn; dank' al entuziasmo k nrdn rervoro de kelknl ainlkol el Hago, nperos · nkurote 
presita reeldono de POPOLA fRONTO en nederlnndn llngvo por In ne esperontlstn oplnlo. 
Sur bazo de rada plnno k post In nccesnl pnsol , nin unun ekalerlandn filio nn11klQ11s kun 
bona rar11n1io prl sukceso. Se onl studas serl oze la níeron, onl certe komprenos In vnloron 
de tlu projckto ear, por In nunn dclikntn etnpo de nin lukto, In obletlvnl lníormol, rekte 
eerpitdj de ron1,1 nuanta el ori1rln11 punkro, fnlluo11 bonSnnce sur lnrQo clvltnnn amnso, klu 
nnknü nepre ekscios snmternpc, ke Es~cro nto ne e111c111 bogntelo nek ludo sed u1ll11 lnstru• 
mento, kiu mlrindc k sn~c pcrrncsos la!ltlgl klare traíaln argumentoln k e~ metl Jlln, sen 
peno, en 111 ccrb o n de ciul homoj . 

La amikol, kiul respundccas prl Hu laboro, meritas eflkaln gratuloln klea piel tollga 
esprimo estas la helpo k subteno-nl esperas tlon-de Clul upcr11ntl11tol el 111 reglono de lo 
nederlnndd lingvo . por komunn k proHtn semndo de vero ekster nla verda ·movndo. Petu do 

lul lníormoln ni le1111 adreso: H. J. Nll ! UWBNHUIZEN, LAAKHOP 37, HAOO (Nederlondo). 
. Ni ba1nI11s pli firme post tio k reve sentns emoclon klnm ni pensns prl 111 vnstnl horl-
zontoj, kiul nnturc aperas por nla lingvo. Ln t1111ko, klun ekprenas tlul lervorulol devos 
esll instigo por nlinl lokoj . Klam Horos slmll11 kurnQo en ceternl demokrntal londol? klu 
amikn rond o el Angllo, Frnncio, 5vedlo nü Cefioslovnklo k. t. p. aekvos unue lo ekzem• 
pion? NI ntendos 1am, kun tremol de koro, konkretnln respondolnl Antnllen ni loboro! 

lflllllII1ffl1111,lll"lllll l'IRllll!DlllllfflllII1II1JlllllllllllI111111DllllQDIPlllllll!lllll,lll!lllllll!Mll11lllfflllllli,llll!lllll1lllJIIIIIIIII 

NIA MUNICIO 
Valencia esper11ntist11ro • • 38 
J. ll.-Jarom11-lron10 . • . O 
Sveda ko mu n u m l11 borlsta 

ptol. , 
· Slndikato filio 37• trnmistol 

en sudo Stockholm • 100 svk. , A. Z. -5tockholm 6 
O . K. Koping. . • . 11 
E. E.-Stoclrholm • . 7 

;_ , 
M. M.-Snmpedor . . 6 ptoj. , 
P. S. - Orihuelo . • • . • 6 

svkr : 
ploj . Esperantoklubol en Ooteborg 40 

W . R. Gu11dal11lar11-lronto • 10 
R. V.-Albncete • . • 10 
F. D.-Albdcete • . • • • 16 
Unu . - Villel-fronto . . • . 20 
R. A. · Cocentnlnn • • • . 6 
V. E. - J11rom11- lronlo • • • 10 

, , 
guld. , Sekcio 8. F. L. F.. llo11erd111n 2 

W. S. k . 11. - Arns1erd11m. • 2 
Grupo ,Ciam Antaüen• Ams• 

terdnm. . . • . . 
W. K.-Beverwifk • . • 
H. K. Zwolle .••.. 
Olgengdek. Velsen N. . 
A. C. H.- Rotterddm . . 
Dis1rikto U1recht f. L . E. 
S. M.-Amsterdam •••• 
C . de J. dek. E . -Rotterdam . 
Sekcio Alkm1111r F. L. E. . . 
Tlmrners. -Arnhem . • . • 
A. v. d. G.-Amsterdam • • 
J. B. T . Rollerdam . • • . 
L . Venko . - Ha11rlem (2 .0 1 ) • 
J v. d. V. Schiedam • • • 

• Sek .-io Vierpolderb f .. L. E .. 
Rotterdomol Esp . Pnstistol . 
Oroupe Esp . Ouvrier. - S. 

Etienne . . . . 
W . J. Str1111bouri . 
B. ll . Plzen • • • 
R. R. R.-Melbourne 
J. L.-Pouy ..•. 
Oermanl11 kamor11do. 
B', P.-Nlort. • • . • 
Pater. Vaul~ en Velin . 

L-Tours. • • • . . 
tlgn11li11borl11to l per Esp. 

Grupo. -Gablonz . • • • 
K -doJ. el K11rvlnn11 • • • • 
O•lneur - Rlxens11r1. . • . 
FET-i:nol.-Toulouse (2." l.). 
H. E. Oundsvall • . 
M. B. - Orle11ns • • • 
J. A. P.-5 . Poul , • • 
D. L. (ewlsl -Llverpool • 
C; W. R.-Long Eaton . . 
V. 5 . -Uherské-Hradeste. 

1 
1 
O 35 • 
1 
1 , 
3 91 • 
1 , 
1 , . 
2·00 , 
1'70 , 
0'60 , 
t , 

10 60 • . 
1 25 , 
2 60 , 
2 60 , 

60 ffr. 
20 
44'44 > 
10 s11. 
10 llr. 
10 , 
r, , 

to , 
to • 

80 fkr. 
14"8í rrr. 
30 
811 
22 
6 

, , 
21 > 
4 !11. 
2'6 > 
1 dol . 

L. R. • Monchester • 12"6 sll. 
E. W. Morgea 20 rrr . 
V. R.· Poris • • 10 
E. B.-Tours. 10 • 
A. S. Tours. 10 , 
N. S. Borns. 170 , 
Mandln. - Anger11. . 10 , 
V. l. L.-Welllngton . 1 !unto 

INFO RMEJO 
K-do. Manuel Moreno, lo~os nun en l11 a11m11 

ndreso k r11rt1111 bone . 
K·do. J. Worms, dejoras en Albacete. Lla 

nunn adreso estas: S. R. l ., Plaza Alto• 
zano t, T . Alb11ce1e. LI bonlartas. l11ii 
scllgol, kluln ni ricevla 11nt11ii nelonge. 

ONI PBTAS INPORMOJN PRI 
K-do . Federico S11nz, Abarca 29, U!iel. 

""""""' -, 
1 Kiel di rite en 111 antniia numero, 

POPOLA FRONTO montros jom duon• 

1 
monnte ok interesajn p11Qojn kun pro-
meso pri tíkl11I surprizol. Nur kaúzo de 
m,kulelo estas 111 m11l11bundo de bona 

1 
papero, pro militaj cirkonstancol, kio 
devigas nin uzi, por parlo de nl11 eldono 
k eble dum 11111llong11 periodo, pli mo• 

1 
des111n paperon. Tamen, en letero gravas 1 
la enhavo k ne 111 koverto ... 

~- tMAlll'll -........: 

LASTA HO -RO 
En la nardo di:! la Guadalajara 

provinco, brila sukceso estis decida 
por la sorto de Madrido kíes risko 
pri siego jam preskaií malaperis. La 
popolo scia.s, ke novaj atakoj venos 
pro tío la jusa grandega venko taií~ 
gas trafe por hardi la impeton kiu 
permesos eiam fiaskigi la kríma{n in-
tencojn kapti la eefurbon de la tut-
monda t1ntifasismol Aríergarde la no-
v~j rekrutoj atendas la momenton Jaií 
v1gla organizo, marsi al la fronto{ por 
?efínítiva ofensivo . La Popola Armeo 
¡am estas ankaií tekníka instrumento) 

POPOLfRONTA LETERUJO 
Bdk11 toe frydek . - Vf11n 111lut1e1eron ni 

tronsaendls ol urbeatro de Modrldo. Ni ~o-
Jua. 11e ni rlcevus, el liu nlllorl11110, reapon. 
don klun ni aendus ni vi. frotan monprrrn,,n, 

M. v . d. L.-Aalene•Delnze: Vio elnct ro 
iconfeso pruv1111 vldn noblan anlmon . Jea, ni 
kompren1111 la lenomenon, kiu ok11zla te ~i 
kit! fe mulial aenpnrtial hnmo), k11ptif11f lru. 
tempe per 111 reto de menaogol . lolaafo¡, 
blulol k k11lurnniof de 111 renkclularo kon1rao 
lo cru~ulol•. Pinflne: lo vero ektraf1111 l11 or.u. 
loln de lo mondo, klu lnrn vid1111, ke l11 h(). 
neste .. , k 111 digno es111r11s te nía fl11nko. NI 
Qol1111 h11vi en vi nov11n amikonl Pri tio olía 
de via lelero, ni skrlb os 111 vi 11p11rte. 

N. 5. Odessn: Ni fc1ro11 lo eblon Por 

komplezi vin . 
J. S.-8,dklri o, Ufo: Danke ni le¡ls vían 

s11111111n snlulon k ni reciprokea. 
M. H. v. d. V. - Knollendam : Kun _1ten1() 

ni notls 111 enhavon de vio e111im11t11 letero. 

W. J. B . - Too1ing, London : Ni deziros 
111 vio entrepreno plenan sukceaon. 

K. K.-Kioto: Ju pll molproksime k mal-
íaclle 11g11d11a, ravore 111 ni, nial 11mík1Jj, 
des pll ni s11111s illan laboron k elkore dan-
k11a llín. J11pano) ank111i lernoal 

A . L. Moakvo: Nian gazefon vi povas 
rlcevi regule el CK . SEU. en via urbo. 

J. Th.-Mohjeln : Rícevinfe vialn lerno-
libroln , ni dankegas vin. 

J. S. L.-Ter Neuzen: Pri via monsen d~ 
de 111 14. Jonuaro, !ali via índiko, bonv ,,la 
doni 111 ni kromaln detaloln, por ke ni povu 
enketi pri tio. 

AL SOVETIANOJ . - Sekve de 111 amo 
en nin l11atc1 numero, ni interkonsen1is b n 
S . E. U. ne plu ekspedi rekte POP OL\ 
fl?ONTO-n al nial k11mar11dol en Sove:,o. 
Ciuf petontof do, mendu ekzemplero jn ét 
CK.S!:U, .Spiridonovka 15, Moakvo. al kiu 
ni l11m transdor:is 111 liston de nial amw ,i. 
rlcevintaj Ris nun la bullenon aenpere. 

J. H. k 11li11j.-Lok11 Brunn: Varme ni 
d11nk11s vian kamarade:can s11lu1on, s , tdeit 

nlte 111 ainoleron de vial 8ilm!~nd11j k~n-
b11111lan101. 

f. L. E. clnter ni>.- Hoek: Tre 1rdajn 
konceploln entenas via eatim11t11 letero k ni 
eaprimas al vi nian dankon. 

L. R. - M11nchester: Akceplu, koro 1<¿m~ 

rado, nian dankon pro 111 de vi 11rnai1ai 
lernolibroj. 

A. I?. · Zeisl: Erare ni akribis, ke ni 
nenlun artikolon ricevis de vi. Ni Rin v r Sf• 

das. ÚI ne 11peris 11nkor111i pro la ¡ ,ar, 

abunde realinta presmaferl11lo . Ni in1enctt 
nperigl Rin tui láiieble . 

A. H. T.-Turku : Vio letero tule Prª~ª' 
~ar vi h11v11s klaran percepton pri la ~¡,ua· 
clo. Ni Rojas leganfe 1i11jn Rust.-,jn vor10Iª· 

d n•· L. l. l. Wel "ington: Kun elkora t , 

aento ni konst11t11s vian aindonan hclP"d1.' . ,,,a . 
karo k-do. Leck! Estas forta Qoro ·rro 
ke en lokoj, tiel m11lproksim11I de: nía crn_ 
oni h11v11s lntuicle kl11r11n Jcomprenon prl 

almbolo de 111 11k1ual11 epopeo. _..-:: 
.. v,1,-cí' 

Proejo de J. Olmos , Alicante. .,.,, 
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. ÉLC>ON~ · .: D~ _ GRUPO .LABORISTA ESPERANTISTA , ·v•·.A ·L, r•i·c,·A.··· ·.· .· . 
RE;C> .AKCIO_ ; AOMINISTRACIO: ,· S~RA:T~ . M Á R . . :;..,rUM. 2 _6 , , . 1!11 . . ·. (Disp~D!~, 
>- .f·_ • • ... - ' •, .. · · • • "":, . ' .. 1 ' • • ; • , • • • • • • • •• • _ , -~ 

,\POR ·;UNU: E·FEKTIVA··-PACO PROLETA-.JOSJO· 
' . . - .- . - . . ' \ } .,_ ....... ' 

. ,. ; . Hispani?, sen ·,paradokso: ~Hitas por efektiva paco, Tainen pacifismo ·. . Grava , neütrala espera .~lis _,.o -el lisbono, 
. estas bela teono sUferanta .plej strangajn intirpretojn· ·krom mistika doktrino en _ sem~Ina g~zelo espi,~anusra i- pos~ ag-. ab·s 1 t · -'· f k · • - k . . '· . • . . . . nosko de la v1gla labonst11 esper11nt1smQ ~r.1 . o U .ª =S aza v1eteco, ec antau rimo de murd1sto, g1 ofte · estas nur . en 5 ¡11 lando; pravigas · 111 s1at11n m11lperme~ . 
fihstra dez1ro-~e propra persona trankvilo . Gencrale pacifismo ·e.!;tas kvazaií . son tie de ni¡, mov11dó, k esprimás'.....iomete 
ornama ~orto, pri kies virto, praze aií verse; orii elspeiis abunde salívon k . e_mra~e-si'an 11pr_ob?n.prí 111 ra~to, _ke l11bo- . · 
!arbon, k10, se taiíga por bombasti vocon k malpurigi ·paperon · tute ne utilis ·. r1sto1 an.statafl drrnk1 _vrno.n_:ded1ea_s.,iem~n r ·r J k fl'k · k' · d b . . . . • , I por lerni Esperanton. . . . . po_r ev1 l_ a on 1 to]Il, _ m¡n tru as. ra eme desp_ótOJ k tirano¡ per . la kr-ue a· . Sain'as 'mensOg'O,' \e lamen esÍas ;¡ero, lle · 

· ra¡to de la forto kontrau la rnorala fot_to _de la ra¡to. · .. ·;, ·. ·: · . . . jamen .plena 37• capitr<>_de.la ·20~ jaréento, 
: _ ' . . Paco n~ estas : la ·silento de tombejo; paco estas ja Ja vigla ; knormal¡:2 e~_zisras personoj.kµn fa_m.o p~i k.fero k ~11~0. 

ordo de homaJ vivantoj en libera g·uado de ciuitaneco Ordo estas el<vilibro· ki';'I kovas en la kapo .uun e1~onan .opm1on •. · • • • . < · • • . · .· •. .. • . • ' • ··pr1 la produklanta klaso dum rp,a dec1d11 tem-k1am, pro kreskanta m1zero k lukso msultanta en kontrasto fr~neza,.tm ekv1-· po. Mulraj cneürralaj, asot ne povas-ne 
fibro p~rdas sían nivelon, tiam detruigas ]a ordo k mankas · la paco car . la '. volas - akcerti .a_lian._bildó'n . pri lab·orulo ' ~I 
.subpreIIiantoj atakas la aspirojn de la subprematoj. Sana korpo. estas dnkaií tiu anti~va hum,la r,gurn. · ku~ ·modesta ki-.k · k ·· · • 1 · cf · fu k · · 1 lelo. lmgante sen kondt~o, ec kun hunda orgam a me amsmo en paco, _car a , normo¡ _ e s~a movo n etas ~egu e: ·· dankemo, 111 rorron de siaí muskolot Jier ege 
Malsano estas atako sur unu au kelka¡ organo¡; en tm okazo, la tetera¡ .s?Ina¡ mizera salairo p·or rrompi la -malsaton k etec-
membroj rapide pretigas defendi ·la dangeran zonon car la sano k la v~vo ·de. nigi la ,inemion de sia ranÍilio .,. ... . . 
ili citij dependas de la sukceso aií fiasko de la frata OrRano eri lukto · kontraií . Felica epoko. por Id , kapiralisto~ ki11m 1a· 
komuna malamiko . Unueco estas natura instinktol . -'_ · . pr~letaro _sen la_·prot~kto--d~ •:iindikatoj / ~én · , · · · • - • • · • · k ¡ k . . ; · · · · ; , , • la 1nstruo1 de audaca1 . . paruo¡; 11en ·la ·suf1ea · En . ma epoko, la popoloJ ,el diversa¡ nac10¡, por. o e hva asekuro de .. kapablo kompreni ta ·filozofion · dé sia propra . 
· efektiva'paco, devas grupigi dense k alkuri defende en la punkton kie la fasis- vivo, esti:t besto lacile dresebfa, sen 'poshl "\ 
ta kancero a peris. Akti·fa agado en tiu direkto estas nnki la --bruliganton de·· loj en srriko. kun sola pl~~uro t~ovi fo~ge•~n . · 
milito1· at,.kí storme la atakinton Jen sola garantio k sanco · por .daiír¡1 vera e~ 1.ª sorco. de .glaso _da v1!1º· kre_s .e~ko tsus :,.,, ,. . . · · • . · .. · . · • • . . 1r1v,11la ebr1eco por g11rd1· decan dtstancon pa~o. uo alta, sub .a¡na masko, estas nur ,-sa¡no . de- pacc,, .. dangera .. nsko -Je.-. kun 1a··elegan1a fermenrado 'dé cvaporoj .el 
·pereo kiel sekvo de stulta fido aií perfida manovro . . .. . . · ·.. . · campano en la mola cerbo de aris1okrat11J 

· · A· k' · · t uzas la cerbon ~0r ·pensí séias ri1:in:lée. la hisp· ána p. o- · ~ªndºÍ· Ni1>enos ~alkov~i _do:a¡ ~ra-.:a 11am-. . · , \..11~, . lU t_o_me._e . . . . . • . • • • .· . .. . • . ltngvano. la novaIn s~1a1n nuanco1n en la .PQlo, en s1a¡ leg1hma¡ ra¡to¡, ncevas _te ra¡n o!endo¡n i:le .I~. ple¡ ka~akfenza . , morol de nia} ragoí, kiuj glitas kun aüreofo · 
malamiko iriternacia de la paco. K1on do far1 <levas, anta~ la kruc!~ d~lemo . ·e1 faskoj de lumo bril~nta . '. . .. ,.· .: .. ,:: . 
de tiu cirkonstanco, la sagaj pa_cífistoj? En la komenc? · poy1s aspe_kti s1~pla . · . Ciu _ pa~o . ,de ; kalendaro, .en dire~ro -al 
k justa al la prudenta opinio )a fresa politiko de ne mterveno, Tm takhko; · ·morgano, est~s . san~o . de ~obl11_ ~et~mor- . 

· bona l~ií. teorió estis praktík~ malutíla kusinte sur la absurda hipotezo ·¡e la . fozo por la mizeruloJ: . · · ·. · . ·· ·• 
d ' · · · · · t · postenon de regnest o · Nun la laboro ne rarl) estas puno;~• estas eca volo k honoro de ave_ntur~sto¡ ruze ~rn~pm _ aJ en. . • . . r .:. blazono, honoro J.< bazo por s_oci11 prospéro. 

Skandalo estas la htstono de honugaJ . ep1zodoJ Ira la dtplo¡nataJ la~1-. Laboristoj, respondecai pri s.ia rasl¡o, pro-
riritoj; abomena trakto al nÓbla· RO polo! Hispanio staris ce la bor_do de t _abis < :· duk1~s ~icon apud .1:1asino, stud~·s s•cie~cón 
mó ti O te en sia · skrapanta falego )a restajojn el la demokraho ekz1stanta · e~. btbho(ek<;>, poltttkon e~ p11r110, _soc 1olo- . r n • . . • ' · • . • 'k · • ¡ 1 ·: 1 • . g10n en s1nd1ka10 k raceto1n de la v.1vo en la en la mondo. Sen la m1nnda rez1s~adq de g1a stoi a_ popo 0 , sen a ma _ava~a , hefmo, en la straro áü en la fina erapo de 
helpo de la aiítentika opinio universal";, s~n la dtgna konduto_ ~e Soveh~ . 11n'go~a baralo. kiel nun en .HisRanio, ínter k Meksikio plian fojon la . forto . estus at11igmta venkon sur la . raJ(on, anta u .sana impulso, kun celo all1g1 la d1g_non de. 
I h' k -1' k I d Ja 'falsa¡· pacifisto¡·. a u pro . la blindeco · de. ··. !'horno, .k forro kaduka _kun e~la -1n1~nco a . 1po n a o m P ez O e • . . • :.· , ·· : . · •. kondamna par1on de la socio kapll emoc10Jn, 
naivaj mistikuloj, en pasiva rondo, dum urga momento . . . :.·. · . .-. . . ·- . · 'ne en Ja fluoj de la vivo carma k ~entila, aéd · 
. · · liispanio per sía ofe'ro mason;is la f~nda1?entor1 de ·uni_vers.a!a Jia:mo- .: e~ la amara feco de ~jna malka:11 trinkajo ... ; 
nio. Hispanio ne ·sentas revojn nek bezo~oJ_n pn k?pkero ~e 1mpetto. HtsRa~ · . Ne. •~te ne! isamhgvaaa mosto el najb~ra 

· n· n d · · · · cok ma~trumadt stan he¡mon Jau propra kond1co, . · l~ndo, lues reganta sa1sapo_estas r:nalí!Alt~o •10 . ur !Ztns v1v1 en pa. . . . d'f . L t • · - - · • ma: -Nuntempe. preskau cIur laboT1s10J. k1ur g~ja psikologio, kiu ígnons rasa¡n k naciaJn 1 ere~~o¡n. vor O so1:_mism~ · .ne dorlotas la sintak~ ·on .de nia lingva · fran-
estis fremda en nía Jando. La konservo de Ma_ro.ko ciam est_1s. anst~tau ~i_nfa. daJo ne perdas ankau 1empon · k sanon per . zo, peza plenumo de jura internada kompromiso . Sincera) k l~rta¡_ ~actf!stoJ ·v i no a~ dibofo. lli ciui, la~oristoj de 11m- ·· 

. d 1 J ¡ · tt· ¡0 bonanima · j>opo1o kiu antau ·ses ¡aro¡ en boso, m1elek10 k arto, lau emo, devo · k 
e a mondo) en a vera • tS~'.'1n , . . ·d . • '·imo k n la sola kuÍ O pla~o. hardas siajn kapablojn por savi \ª mezo de grandioza paco, sang1s )a ~ohukon __ sta

1 
reg .1 • .. i .d d <1 P1 ' trezorojn de. la civilizo en la. rronto de 11. ¡ pro erara koncepto de amo k hdo, perme~I .~e . . a . ª~.1 OJ gvi ª 0 . e a . kull~r<;>, mortante 11nkaü, se neces_~ •. por de- • 

,.._ arm''e t b •d c·e ·1a mano}· de perhda1 flguracoj e_n leda kostu .mot r~nd1 uon en la fronto de la anlifas1smo • .. o es us · r1 o • · d · · k' · ¡· · ·· · fui; · • 1 ·. k Tb O . kiu . sajnis al -ili )laoso, e. amaso a mnta .1-. : : (?r!nki ebrie jarn ne plu estas laborista her oza¡ pro a e v_I 1 r • .. . '. · · · · . . • ·: •, . . . signo . Tamen, la nova popol _o le~as. allen, 
e kle~on k_ progreson . 1. f .fmo ke sia torturo estu vana por . . al .tazuro, la arAentan pokalon de s1a 11n1a_nt11_ ···- . H1spamo 11uferas multe P 1 pro 1• ' 1 d - f4nf4z10, en la .soh •na tosto por vtvo re1tr11, 

alía¡ popoloj erare edukitaj en la falsa pr~?Ct¡>O ~e paco es fas Pd e 
1
<:? a~s

1
_tat

1
":u .gaja socio , s.en ati _a e~riq krom . tiu dev lq 

himno p f kt' aéo ékstermu 111:kurageJa monstron · e a¡m11to , · amo en rurno, de krsa s,riaco • • . · · , . ... . , .. . . : or unu e e 1va p , . . .. . 
, / 
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. l : .. ·b. t. :·.•t· . G" . . ' '·s :, 1 · ·. _: ·. . : .. :·\ .En ·J~ batal9i ~e -duacial~iA!~ '!~kt~s!. en re~pu_~lik~j . ~-~-~.s Q re g o a y.a t_q ~~-:. :: ·: vicoj, ~a taliono .. ~e -ita~aj v~lop_tu~OJ ',~tu_ defen1as li~é~ .. 
. ,La su1~t9,-Grego Salvatore naskig is eri J:>al~rmt).; ~ . ron .de frata popolo . Ttu batah _ono .,ankau es!~s -~om,ata 

._f;k_de .~i~m _1~~ ago atíngis . sian , dekan .jai:qn· 1t ,najlis° : . · .«Giuseppd:iaribaldi•. :·.-.. ·· . . _. :: . :, : .,··: .. 
-pl~nd~¡n ·-k p_er __ ruge _tá ledo flikis ·§uojn ·de · l~-borisio( . __ :. _',-~a ·:suis.to Grego Salv~to~e , :d~j_orant~ •en '. i_~ · fasisté\ 
. . · Lt nun -estas jam 24-j~ra kun tr é sunrostita vizago, , : : di~izio, aiídis sían propran lingvon .' :. ·: '· .. _" . · · . ·' , 
regulaj traHoj, araaj ,okul9j por flama rigardo . • _-_-:. · .. ,. :Li komp_r'enis; k_e Ji ' liavas antaií _ si ' la : amikojn _de · 

. ,, · La fasistoj donis al Ji membroka i:ton de·. lá ,"partio, > . ijeppe, kiu in~rtís antaií mulle da tempoJetante -_ teren _ 
_ se~H ne ·scias pri tío, kítm ·oni presis · sur ·Ja kartório •:: . . : }a fusilon Ji. diris: · :· . '· ' · · · : ·.· · ' 

· .. car ;a fasistoj ne instruis · lin.leg í: · · · · · ··. ·.· '' ·· ;;, . -· · ' «Mi votas albatali_ fas~stojn. l1i ttiúrdis mían pa-
. Li ~ilitservis eri 52ª, bataliono dé italá ármeo . Tiu · : trinan. l1i murdis mian -pát rori: l1i -sendis miri fari ' kri-

·bafaliono estas nomata • Bataliono Ga~ibaldi •. mon 'favore al niarkizoj k kontraií miaj kamara ·dojl-Mi 
,. . . La nigracemizuloj jetas ta sóldafojn kontráií la ' po:· : · petas 'envicigon 'en bata1iorio •Garibaldi ¡_ 'Mi ne '.scias 
p9)0 k samt~mpe il\ ripetas la nomon de l' heroo de . Ja legi, sed Beppe rakontis al mi la historian dé Garibaldi. 
li~era ·1talio:· • Giuseppe Gafibaldi~ .-. •.. · ·' \ ' .. \ . ·: . ,: . . Ho, se GaribáI4 i'. ·~st~s y,vanta : ri'e'hiam ·. r~gús la-

Al soldato Grego Salvatore i1i .diris :· ~Ca'-fasisrnci' . -· srstoj en ltaliol ·•,' · · ' . · . ' _·' .• , . ·' . • - . ~, 
·~oi:iis. potenCO!J _al ltaliol • ,, ,' ' . • . ; ' . Rornaj piratoj .eraris. m forrnis d_ivíziojn per grupigo 
: , Kaj la soldato parade rektigis: ·.: · ~- . .. , " ,· de .senlaboruloi, ' humiluloj k ··cifonuloj; ·: kt!n ciilj, • kiuj 
'..:·_·,_:~it~ scias pri ~io li pensis. Cu Ji pensis . ke. s~á· ·pa::.:_ · :I>retigis iri. gis Abisen _io P?1: ·konst~~ , s~~~ojn,· kultun 
trín9 mortis pro malsato? .Cu pri tio k{ Ji .havas ~ .en .. · teron aií tra~sporti stondjn : Trompan _te _~ílojn k mílojn 
Palerm6, ·uim fraton k ses fratinojri, kiuj pet_as nutrajój~? ·. _· .. ,.da : proletoj , kiuj malam~s f~sismon. :. , .. '.:: ·: . 
. , .' Eble 1i memoris . pri vortoj ·ae suisto Be¡:ipe., . -. ,•· . •., . . 'famen ekde hodiaií la respub~*!l armeo . ricigis per ' 

· · · . . La rnaljunulo Beppe · instruis ar Grego tiajl( plan- nova volontulo. ,,, _.-, ·. ':' ., : · ·_ '. - -, •·. ·· : · · 
dójn ~. hal _tigan_te la -~artelo _n, ofte 1i diris al.'.-Gr_e·go: _ : · Malgraií la decid~j · de -_I,ondon·a ·~ornitato ; tiu vo~ 
•Ciuj naskigas nude ,·ta suistoj k la markiz'oj; Kial Mus: ·· lontulo estis ·i¡endita ,-al -·füspánio 'per_e . de ' ítala regís~ 
soliní ni urdas komun .istojn? _ car ·_ri_culoj dezir'a"s .mang ( · ·. · taro rn~f)l_. · · · · _ · ·. ·, · : .··.: , ,: · · · .', : ·: _,.' ' _. . · 
abunde k dorrn~ komforte ... _ . .. · .. .. · .. , . · . . < ._. .',. . Tri torpedsipoj eskortis : la si pon, k~u,•t~~nsportis al 
,, . . Tío. okazis antaií dek kvar jaroj. '· . ..-.. _. · .. , "·:-·, ·.·• ,Hispanio la novan -respublikari . volontulon, soldato de 
. ::.'En la stratoj, aiídaculoi_ .'imkóraií . p°arolis pri la . fasista armeÓ; Grégo Salvatore. , ..... -··· · : ·;, . . 
1,1igra .teroro .. Poste, tiui , aiídaéuloj esti's ·ekziHtai ' al ·: ·: Post' la : snisto sékv'os·_ ·aliái < vrri~~toj, __ pastistoj 
ínsulojLipari. . Ciqrestis -trankvila : .-. ··: ·. • ·- ··. · :. ·. · . . stonistoj .. : . , · _·· ... · _-... . . ·. · , :· . · 

. ·. ·: S_ed ~µisto Grego ne forgesis la : instruojn ' d~ . m,al-C:. , · Italia . né :-· esta~ ··generaló B'e'rgo~zÓli '_ gi · es.tas la 
¡ú~ulo B~ppe: : . : .. - . . , . .'_ .. ,: : . . ~,, ;-. ·.: ._: -. ·.-,/--., _s}listo· Gr~g<?-~~l~·~t~re :c~t /oifi p9v a_s -,.~fi ~ligj" pop.o:on 
. ··: _ Kune kun .aliaj ital~j, Grego Salvatore ·est_is s.endita :_ ·. ·_,se<;I oni . ne povas mb_rtigi gian animon . , .. __ · . 
al; Hisp'anio po/"~upmé~i pispaná _n)óp _olon . ,· · ,, •, ·:_-" . :_ . <: · <· · Ilyá · EHRENBURG : 

. . . ··_. · -, .. ,. ,:·,·.:.;·:~ 
J~.n ka;aki ¡ riza b~_do _de la vé~~ ' fo;1l.¼"'--''{L 

viriao hispana. Si ja ' ne estas 1iu .fA': ' ••-
ekzotika íiguro. kun· kastnnjeto k ,,_ 

.. • • • . ,.V-" ... , 

mlintilci, kiun oni prezentas sablone •· 
k false ; ~n olicejoj de túri~riio: kie) ·' · 
originalan tipon ·de ,hispani~o. --_si · ' 
estas riur boná kamparanino fu- .· 
~inta el ia fasis td tero.ro de M~lii"g°o .' ' 
La suno brileganta'· k 1~ ·k;;¡da Ía- · _-
boro niÓrdis senkom ·pate la ' .mil-
daj~ t~~Ítoi,n. de°tlu vi~foo, .mál-: . 
graií ·mizero k malsato ,. en serena , 
patrine ~a poz o: estas _ a·nkor_ai'I fra~ .. 

. gike bela sub la hela arko de siá · 
kapluko : -Emb-lemo si est as de 'ciuj · 
popolaj' , vlrinoj : patrin o·, i¡dzino, .: · 
fraiino aií casia fiancino , de ; tiuj 
milo j k mlloj da •róQ~loj, kiu'¡ hik- · 
tas anonime. kontraü la . íasista · . 
vampirismo, po~ atingi almenaií la,-
niirindan celan ke lu. luma sirio de 
placa ridel o ésru arnamo naturá 
po~ la vizaQo pura de tiu- hispani -
no, dum· sucas írandenie t~ bubo : .. 

. . . ,· . ':. . 

1.•·· 

i\,:~:·A·1: h~~i~,tb_· ·:-~~:i;:pbpoioj 1 

• • I • ' •. ' ,•• , \ ' ~- •• ; , • , - • • •. • · 1 · • .. ,. ., i , 
. : · .·Mónd' ·1aboristá ·a-ií'du .-rniitl 

·: .. '. . )- Üspanaj frat~i voka·s.'yiril. . 
· . · · ·, ·. ' • Iiin · helpu .vi ' tre . ko~e '-· 
.. ' :· mri helpu gis la fin~! ' ,,. 

- . : · .. -· · Ilia venko, nía ' gior'l ·. 
. ;, ;· ·:-.} tia p:er.do, nfa _plor'.f 
./ , . ·: , • llin helpu vi tre , kore 

· _llin °hel-pu gis la fin' !. 
·. ·_ Ilia krio nin vokas .· • 
· )(aj fa sento ·recipr6ká~l . , 

,. .. ·-:-.·.-'.l!ín helpu vÚre kori . .-. , 
.. ..-_ Ili~ helpu gis 1a:· fín•i •. · ,-., .. 

· ,_ -' / llia helpQ, nia .dev.'1 l : 
·._ · . Ilia · venko ,• nia rev; 1 ·.; : · 

· ·, -· l_lin helpu vi tre._kore : ··. · · 
.1. llín helpu · g'is· la venk'I ... · . 

• 1 ' .. • ••• '.· . 

'_. '_· . V. e~~is fon a .arába 'esp~r~ntis_t0 . 
. , , la~or fsto el. Betleli é'~o (P'alestinol 

t •. / • 

E~peranto: _. en:· nia :_ tr~ g?:r~an'"7';d¡:i-:-óz~~ á~-: :'~-_l~ü';7kt-:-o~¡.-:· ·,e----· :s-l:--~s~,_-.. ~'.. k:...a-. m.;;.;.;·:._ p;..;.;' :, º~-"~.:i~ka~ .. j~p-lu-.¡o 
' 
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' , .. 5 A O E TO J S E N M A· L I C Ó, 
• IJeko111111cr vÚ1l11 In m11rúk1JnoJ, le/u/ dtdltl, al11 ol to,;nbo k pr,lor"' . rro In 

vllnR11J, rn lclu/ 111 trrlrlr. 
l,11 ple/mullÚ d 111 /1Hrl pulrt111 1111liltrÍ. 
Po111 111, 11IVtnl11 la d,/11nda/ tt1arlro/1 de 11/tter, CI /fu/ dt11<:lpllnt t1111ot11dl1 Ir 

wrue r,/t1111111/1J 11/nn dtvu11: mn/vtnlel le m,ml ""'ª"ti . · · 
/,ns11111rn,pe In vns11l1,/ de Muuolln/ pnrlopren1111 lo i(lornn 11111kon, ~nr~llt pe, · 

1urrol dn htrM:cn 11r,;n1uw, 111 11upert11J tlu/n &lafn on111ttul1J/n, tar.,, 111 forleu,,,, lrltl 
urvo/, for/11unte ,rr11'nvnre "'"" ahundan unudlela11an rrtaltr/lJl11n. Krom tlo, fil 11/n 
Jlvrras knpt/lr, 1111c ~trlllft k etr,~ent, 

NI d11, r,rtfern11 111 lt,,ln/n lrupfJ/n/ 

dndron ""' 111 "'"""" de t11-1,uemp11, ,e ne 
'""''""' 11lmtn.ed ,lnfr>rm11 t ~utu,,, oti, 

'. el11I., delcl11ro de lo 11r1ro de 6AT p1J 111 ltlM, 
pnn11 11fem, Ln m,,von ,,ni pruvn• per tnfJVIA 

f'lnflnt, ni ankad /Jtd11tlr111•, Ice ni" hlm1,1, 
tem, r111111 111 lukw k1JnlrAtl 111 1~41,mo, ne 
utu 011knrotl tle• ntmm•fem ,, , m1Jl1tr110 U 
lo bruna d11114em mln11cat d tluJn, klul •'" 
kreda• en •fel11cl11 v,no,, 

La mo~ebláj dratoj 
• Mal(lrn!I In nl,uncln clukumtnlam trbv/111 te In ltnlo/ leap1l10J en In no1du de Hn la fronto de Ovíeffo oktní l 

Ouadala/nro pr,,vlnco, ~111 nun (nlmrn11!1 J:lam ni •~rlbo11 ti tlon) onkoral! ne lo Uf{o .antalí ke!kaJ' tan,,¡ Aerca ep-ízotltto, 

dt Nnclu/ r,tk In Londunn K1Jml1n111 nk11:d11 ltnll11n, le/el alenclnlon. · 
/mn~Ú, k1: lu 1111/rn,artno au nlla mllll!fp" clt In hispano Ur11111taro dronlgu, ltalan kiun letrre rakontiu amíko; En s~k· 

mll/1Afport t11rpr,rtnntor1 a11ldnt11/n ni lll11panl11. Cu. 1/nm onl nomus Hlapanlon, ota• toro de liu fro11fo, la faibtoj i tarígís 

Jr/nlon ~,ntún'I La nu1111 pnrnd1Jk11a dlplumnll11 prnvlgns tlun, kon/eleton nlanl I dratoJn ;,ntatí síaf parapetoJ por P,Virí 

• Orne:ralu Mlo/n dekl11rl11: •Ellropo vidas, ke la fantomo prl la potenco dr la iubítaJn atakoín d~ fa mílícanoJ, Dum 

germnnn k /tnla armeo/, elvnpórl~oa en nl11I m_nno/ . ~ufltoa kontrol!alorc, deembrla kelkaf noktoj, la popolaj armeanoj 

popoln nrmtu pr,r elpruvl. ke ne e.,1115 s11111e p11r11dl 11ro¡¡e k ollskufll blulaln porola• 

dr,fn de: dlkt11tor11, 1<rlmpln1n sur knnonn, ol balnll vi rece,> · · '. · · rampís gí, fíe k tílente forportis la 

' Kon111:kve:11ce: de la • trlumla• morfo m11l11nt~Oen de lo ltnloJ legloJ, onl Ju• lortl• píkíldratojn, CíutaRe la fdhfoj devís 

k/gllf llln per nlclmto de l(ermnnnl noldnt11J, frd1J mnlíro/ k clvllievoralatoJ .hlepana/. refarí la Jaboron sub la fajro tfe níaf 

Ln lln-,k11 k11nl11as llu/n en knrnunn mnll'!litn díerevl~o.,, . armífoj, Lastanokte níaj soldatoj frís 

• /filler k Mu-,-,ullnl ~¡_, nun eukculs prtzen1I ·fa pnrloprenon de ,lo/ korpuso/ 
, en nlo mllítr,, klel liberan ll((ndon de: decídemo/ VfJlnntulo/. . ~is Ja drataj baríloJ k notfí., 3nureton 

l,11 tk~terlnncln/ v1,lon1ulol alvenlnlal e'I nl11/n vlco/n, trovlvla gravoJn' ' malfacl• sur la tefaJ ak5oj, 

oJu/n ~Is III nllngls In luJalan terlt11rlon en Mlsponlo. Dume, la fnileti,J volonluloJ , Ce Ja tagí~o, la fa!ísfoj goje rigar• 

nturla rrkte helpala/ de 11í11J regl11111ro/, bon e c:klpítaf, aur epeclolé fraftltoJ .j/po/• · dís la dratojn en gía Joko k pro tío 

kun ormllaro k munlclo ... Sed onl ankorolí parolos prl volonlUlo/ en omboil llankoJI koméncís ríkane mokadí. Subife la 

· · Tlu algnlfa,, kr én lb pu1rant11 Kumltaro prl Nt- lnltrveno estas okcepllta lo prln· 
cipo, kt LA STATOJ. OPICIALe. ANKAÚ UAJTAS ALMILITI, KIEL VOLONTULOJ. doma metalladen.aro, antaú granda 

Kli, h11lodtnll ' ·' ' · ' "" miro e'n la fa~ístaj tranceoj, vigle ma1'• 

, !ís gís Ja.Jímo mem de níaí ~írmeJoj, 

. Responde al "Uporluna konstaliuo~' 
· · : · · · ; La fino estís furíoza paf a do de Ja ma.:.. 

profun~a s~nto de símpat10 k solídaro '.-Jamíko kun talíga símíla 1'espondo 

por la 1ber1a batdlo. , , . · fl k L · ·1· · 'k · J' 
L k d . d k y • '. ma an e. a m1 1cano, nun n anJS p 1 

· N' b d k 1 • k , · . . • a • oJ evus an au prov1 kom- · 1 t T f k , , , pí -
1 e afiras, e a reda c10 de . k p F k SAT · . h · vo onte ar 1 1 e e ttv1g1s roverbon, 

POPO LA FRONTO trovís oportuna pre¡"1• e." · t ·"k . jorganQJ a vas kítf avertas sage ke plí rrafe ridos, kíu 

la momenton por polemíkí en publíka ma .s,ama¡n ast º1Jn:d ª. tinua _es,tas · laste ddos .. , , . •·, • 

1 ·b k I ií 1 'd 1 • d •ag1 eca• J;?aze o, a ua¡ e:.tas •mor- . . 
n uno on ra a gv, an o¡ e orga :- . · . · · , ' · • 

, , , , . , maj k edukaJ,• Laú n1 ambafi ha vas .. ,(r//'AIIY/'//'«M''//b/,~/¡/T//,,,w,//,//N/,1/ /,/ /,,//,//Jl'/ / h /b/~, .#P/b/A 

nízo. k1es membro¡ th estas, k ni ne , . . ' . • • • • • •• , 

leo k, 1 
h . t· s1an ekz1storaJton, k certe la red, de 

mprenas ,un ce on povas avt JU F . . ,, 
krt'f''· u • ¡ • t h 1 . · 1 1 •P, ," ne volus post uh, ke SAT rezíg~ 
. 1110. rgas a n1 amen, e p1 a a J • d 17 · · • 
tra. nkv,·1· l 1' ,. , d I PF nu e s1a, e Jaro¡ entrepremta, 

• 1~0 , e nonsc1enco e a . - . 
redakto J 

• 1 d kl k' spec1fe kultura laboro, konforma al Ja 
ro per s1mp a e aro, JU • • · 

laJne malnecesígas Jongan eksplíkad- Jab,-~sp~rant1~ma 1dealo, p~r trans-

.. .. , 

• ón; Ní, estrarar.o; de SAT, same arde fonn1g1 en ag1t-ap~ralon . Tto estus 

Jdel ju ajn el l~ símplaí membroí de nía t~te ko~tr~úa al _g,a ~el~ ekz!s!o:-

organízo dezíras la venkon de la kialo, Nt c,am k c1am ms1st1s pn t10, 

laborista klaso ·en la hispana batale- ke SAT ne devas konkurenc¡ a1 Ja 

¡o. Et se temus nur JJrí la bonfarto l~borísta; bataJorganízoí ~partíoj, s!n· 

de nía Asocio, 'ní ne povu5 dezírí íon d,~aloj), transpr~n~nle t1e~ tasko¡n, 

alían, tar venko de fa~is1a díktatore- Nt esperas, ~e ma¡ v:ilenctaJ amíkoj . 

_co 1ígnífu$ malpermeson de Ja esp. kompr~nos 11?". k Jugos estonte plí 

movado k, fufe ~pedale, la detruon -~e~paSiece pn ni~ ag?d~,. malgraií la 

de f' Lab, esperantísmo en Hís"panío, incita atmosfero, _en kJU th nun vivas, •. s 

' Se tío t.í ne esprímígas tíel -flama· PJenumkomítato de SAT, Klaro emblema de 111 ríbellnt~ mllillaloj, 

•orte en níaí P,azefoj, kíel alendas la' NOTO De LA J?EDAKCIO -K . 1 . dulas~º grotcaka figuro de generalo Qudpo 

Ylf"n · ' · · d k ¡ · · ' un P ezu- e Llano etlro de la ¡ · 

"' CJanc.,¡, J,M !Jo ne evus u p1g1 ro ni publikirto• lo re,pondon de 5AT 01 · doluzlo l.lJ d' <nac 1" armw en An-

nln níaJ sudat emperamentaj k-doí: ja n(o, eb/e <herezo,, 11r1íkolo: NI dezlros ~-u, · gu tíu~ok 'ª 1'
0 "'ªclo de Sevll/o dísafidí-

la plímulto el nia membraro logas plí · 11ldonl bro~e Jrelkofn vo,10/n ' ti' Je I on ebrian vofon, anoncante 

J,tohíme al . la ~olacía wno•, k ílía, NI IUle nr kura~11s laksl tÍea ardtcon· Í,,¡ ·,o~mk ~n ~ez~ de oeoJ serco/ k vínaJ vapo-

ft 6 k/11 ni ce1ere ne dubu, Ankan lemas, nla NI • ' mo n mlnaco/n komralí la popolo . 

.:prramento esta!J konforme kvíeta, aludo, prl ,,emperomemo, ted ,,,1 k:onduio . ft~rez~ntu popularon karílco1uron de flu 

tute ne sígnífas, ke mankas al ílí ríl~Je al klo ni oprimís k es primo, níon ·be: ' 11 11 tripona, klu pr11ve merl~aa 111 lrogllum 
· • epJlef(?n Je <klafino de la morfo> 
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4 POPOLA PRONTO 

lr)tern ·acia rriigrado de antifaSistá --pastro 
. . . . ".. . 

'.·:.-·· .. · •·'· . . . '· . . . ( ' 

1 ,. • , 

' ' . . • . 
• • .. .. .. • 'I ' " 

.. ,.; .. . 
... ·.; .. . 

· Klerd paat;o Leokad~ Lobo, paro~eatro en gr11v11 kv11r1olo de M11drfdo, Ja~ fr11kc,1, 

. ktlkaln efiropajn Jandojn por J11firigí verve, pet emocl11 voto, 111 konvln~n de •u lrafOlíl. 

11fi1orit1110 prí 111 11bsolu111 r11jro k Hnk111 devo de 111 hísp11na pór/olo ddendl mo1erialn k 
aplrltajn v11loroln kontr11fi 111 11111!.:oJ de 111 intern11cl11 fdísmo, kíu, uzonlt bJasfen,e POIOUI• 

vorloln prl in1im11j aenrol, esta,111 lamen 111 piel nra m11l11míko de tia nabla emoáo, 
Tiu liones111 p11111r~. pro · río ·mem, devís spertí ek&terlande ~tnojn k m11lhelp,-Jf~. 

LI r11kontis, tul post 11(11 reveno, lmpreaojn k· 1r11vív11Jojn el kí1.1J ní eltírn ekstra~ 141 
piel ln1ereS11jn fr11g~en1ojn. ·c10 estos utíla m111erlalo por honu111j religianoj, 

,',/ < I // 

· Post. longa vojago tra Eiíropo, ·. mi jam pasas de- afable transportís mío gís la nada Jímo. Sufero k gojo 

nov:e sur hispana tero. Mi trafis . genojn, k eé spertis la altemís poste, en Amsterdamo mí éeestís kunvmon ,h, 

.honoron kaúri en karcero, pro la kulpo fervor·a defendí , .'jurnalistoj, ankaií mí celís íri al Anglío, séd antaú la 

.eksterlande la veron pri Hispanio; radianta vero, kiun elsipígo oní ne permesís enírí en Londono kíe mí devh 

. la tuta mondo ankoraií ne plensence komprenas. · • ordtori en· mítingo arangíta de la angla Ruga Krucr,; 

). • Jen do mía ciama prediko: Nía terura mílíto·· ne církulís la scíígo prí mía arestígo k la éeestantaro · o-,a-

es!as afero pri relígio car pendígieklezia¡ri ·medalionojn cíe esprímís sían símpatíon al mía persono pe, d ík-, 

. sur mahometana¡ brustoj; faskigí en sa,rna fronto ara- fordono de kelkai miloj da funtoj sterlíngaj . En dem,.,. 

bojn, germanojn k italojn por ~klavigi popolon; murdi : krata !ando, estís plí trafa mía enkarcerigo ol mía paro:o! 

. senkulpulojn k mensogi blufe pri civilizo aii. katolikísmo · Jam revene en ·Parízo mí perceptís la fluojn de so::-

( estas ·abomena ateneo kontraií la vera religía spíríto. daréco al Hispanío en íntelektulaj k proletaj medio;. 

~. " ;:. Mine perdis mían fídon je Diol laiíte mí proklamís · :·Estas treege kortusa la síndonemo de míloj ·k míloj d2 

· tíon publike antaií . la mondo; malgraü mía pastreco, malríéuloj, kíui ciusemajne vundas sían mízuan buge1on 

'.!_iomoj el m_alsamaj tendencoj, en . vastaj aiídantaroj, . · per 'novaj oferoj de mono, E.n kongreso de senlaborn k ;, 

aiískultis atent!! k respekte miajn vortojn en arda de-· . : mi parolis kíel hispana pastro lígínta sían vívon al :l 
fendo de la legitima regís taro, Mílda gúo estas scíí, ke sorto de la popolo; ce la fino de mía ínterveno, éíl!j, h: :i 

la alta nombro da katolikoj, kun pastroj, Juktantaj apúd • ··. · •pugno fermita, postulís favoran trakton k taiigajn defe::-

la popolo, plenumis gravan rolon je la servo de fa libero . ' dilojn por Híspanío; mí ankáií levís la pugno_n k, ?J 

por detruí la Iégendon pri _pe~sekuto al la religío. La · solena silento, mí povís ekbalbuti: •.Mí ne estas ko~: -

.fasístoí malamas tiujn katolikojn plej freneze,· car iJi mem nisto nek anarkisto, mi estas nur simpla katolika pas:: 'J. 

~- estas ·precí~uj, _per sía ekzemplo, -subfc:isas unu el _1a·· ,.. tamen mí ankaií levas la pugnon éar tío estas n::n 

, gravaj fundamentoj de la fía fasista propagando , _ - komuna saluto antifasísta :. · · 

· .. ··. - Unuan fÓjon mi paro lis en la . Híspania Hejmo· de ·. · Spiríta akompano, por granda kvanto da mono, e.;-:, 

Bruselo; kelkaj provokistoj intem;:is fusí la entuzíasmon; brakpreno da floroj k multaj salutleteroj por la bt, v<-; 

stangoj de kurtenoj donis pune rapidan respondon; en .' defendantoj de Madndo. En la carma Nederlan do r::i 

;mezo de aplaiídoj, ínter ploro k rido, mi travivis ·nefor- restís kelkajn sémajnojñ, laií afabla invito de Se:-~ 
1 • géseblajn momentojn. Ce Já fino venís al mi katólíka Meyer k grava ronc'lo de talentaj doktoroj . Arikai:.i a~~:., 

' familio kun jemCalparolo: «Patro, gis hodiaií, ni pregís tie, paralele kun la popola símpatío, la oficiala ma·:-:.·-

hejme por Franko, <l~ nun nÚaros tíon por la venko . . . pado, lun nokton, la polico arestis min k, post keíld:. -~ 

· de vía bona popolol • ·· · · · ;· · · . ,. · ; , restado en karcero, oni pelis mín prí _díligenta ro~··:. J 

Ankaií en Belgío, okazis · einoda k reliefa epizodo: -'de tia tre gastama lan'do. 

dum amasa publika kunveno; iu labori~to . démetfs sían '· Kaj .nun jam e~ Hispanío, kion ñi pensas farí? é. : :! 

r'surtuton k donis gin al dejorantaj virinoj: •Mi ne havas · laií volo aií deiiro de la popolaj ºínstancoj, mi ve::e::; 

monon -<-Ji dirís-pro tío mi donas nur . lcíon. mí pose- aií parolos, mi zorgos · versi smire konsolon sur tic.::3 

·das ,,. . Sinjoro, kun . bur~a aspekto, aiídís la . frazon · k · doloro k ]armado . Mi flegos !J!al~anulojn k vuod:'.:;:i; 

· venís '.at'Jni dírante : ~Mí jus ricevis fortán emocíon, se aií mi kusos en angulo, se por nenio mí taiígas. P,e:a 

prolet'o' donís sían surtuton prenu do vi ankaií mían denove trakuri landojn pílgríine, kíe! antifasista krista~J, 

donacon .'• Mi rnalfaldis papereton, kiun · 1i <lonís: gi · po·r atentigi miajn samreligíajn fratojn pri Ja sim::-0:0 

es.tís ·ceko je valoro de cent mil frankoil° ! . • ·· de nía .lukto, kies celo, krom defendo en perfída a::1ko, 

.. . La. fas is ta gazetaro . postulis kriace mían forpelon : estas efektivigi sur tero la sen con de la belaj vortoi dt 

La cívi-Iaj k . ekleziaj aiítoritatoj eksentis timon k ire Kristo, forgesitaj d~ la kapítalísmo : amu ·unu la alían! 

. . . , .· . . 

-~ª· · 1ª d~- Majo· estu 
... 

espnmo de ko.nsció. · .. por . - la· hispana , ·popolo! 
. Nuujare, la univers ·ala dato de la proletaro havas ·reliefe specialan signifon pro la decida batalo de ni• 

popo!<;), kiu obstine reo versas; · unuari fojon, la ofendeman fieron de la fasismo internacia. En éiu urb0 

trá la mondo, ki~ la amaso povas _ltunveni manijestacié dum la tago . solena, kiun la klasó Jaboris!J 

elektis por publika elmontro de -for~o k potenco, unu sola voto devas esti premo, en aroga postulo, por 

, . efika . helpo al , la brava Hlspan10, punkto konkreta k celo brulanta de la aktuala ¡a de Majo! 
. __, 

• 
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Tule nekon11111 11or1reto ·de Zamenhof, f11ri111 en Valencio mem • 
. en la laro -1909. Oknze de la vlzilo . klun II farts ,al nla u·rbo · 

... · - ·- - posl la 5.• Uni veréalb Kd~g'rel!O ·en Bnrcefono . · 

La apero de cí tíu numero de POPOLA PRONTO 
preskáü koíncidas kun la 2()3 datreveno de la morfo dt? nía 
kara D-ro Zamenhof; tia) ni kredas oportune montrí nían 
estímon k respekton, por la genia kreínto de Esperanto, 
prezentante omage la socíajn frajtoJn de lía simpatía per-
sono, en rilato al nía specífa rolo . Zamenhof, modesta ku-
racisto, Jau soda devenv esris me1.klasano; esplorante tra 
fízíkaj doloroj lí volís ankaú kurací moralajn suferojn; ser-
cante solvon en tiu dírektd, kun oríentana pacíenco, lí po-

. lur·e prilaborís la fundamenton de nía língvo. Lí seréis 
unuecon . por amo k paco per interkompreno, kun interna 
ideo prí homaranísmo. Kvankam, pri generala polítíko, Jí 
cíam prezentis sin kí~I neulrala horno, lí volís progreson k 
liberon ·por cíuj homoj felíce komprenante unu la alían ... 
Ni rajtas do sekve aserli, sen ofendo por lía rememoro, _h 
lí estís líberala k antauenema cívitano. • · · · 

Krom tío lí estís jur.lo; jen grava faktoro por nuna lem-
po de abomena propagando pri rasa malamo, kíel pleJ 
«scienca• teorío de la fa.sismo, en la celo evítí ke la popoloj 
interkonsente povu dissaltj la obstinajn baroJn por atíngi 
en fervoro la celon de vivo felíca. 

Lazaro Ludovíko Zamenhof, idealista persono, líberala 
etburgo, saga fotelektulo k sincera amíko de la proletaro, 
meritas hodíau, pli ol cíam, eslí nía vera majstro , kiel alta 
sjmbolo por la antífasista esperantismo car Zamenhof nun 
certe ne estus adepto de la fasi!;mo sed nur eble Ja gia 
viktimol Kulturo sen dorno de privilegio estas herezo... · 

Post 20 jaroj de lía morto, Espernntó, lía mírinda verko 
ta~gas- efíke por defendí praklike la rajtojp -de la popolo 
d~ Híspa_nío. Jen bela gírlando de glo~o tre digna k pura! 

TRA PRIVATA KORESPONDADÓ 
, 

hejman landon car gi jam;havas :rea-
lan domon sur materfa tereno, kíun 
laboristoj neníam havis. Komprene-
ble, la laborístoj havas la devon de-
fendí tion, kio apdrtenas al ílí, kontrau 
dtako de f-litlerio k Musolinio , kiuj 
helpas la •nacíísfan• Frankíon. 
Franko ne defendas la patrion, kíel 
lí fanfarone reklamas en reakcia ·ga-
zetaro tutmonda, sed siajn privilegiojn 
k celas reka ptí la riéajojn k teron, 
kiuj ne apartenas al li ; \'ere tío nur 
apartenas al laborista popolo de His-
panio . Defendu, do, la hispano! hís-
panan tet'tJn éar gi Jam apartenas al 
ili. La laboristoJ nun Jam hava s pa-
trion; ili elevas defendí la zonon kíun 
íli regas, konkeri la fasistan ~onon k 
poste, kíarn la tuta !ando estos sub 
nía plena reg~clo, tiam oni 1.orgos kun 
e11tuzíasmo prí socia lista konstruaclo 
sur firma k propra l<arnpo, akírita per 
sango, k c.erte ne sur 1111boj. 

Malnova korespondanto el ekster- samt~mpe prí socialista revolucio ca~ 

lando,jus sendís al iu redaktoro de tío ja_ estas kontraüdiro. • 
nía gazeto jenan lereron: · · . . Nía kamarado respondí_s jene: 

. •Kara amíkol {>ere ele la hispana •Kara amíkol Kun plej granda 

gazetaro, kíun vi sendas, mí sciígas plezuro mí respondas vían leteron . 

prí kelkaj díroj, rilate al vía batalo, Neníam mí· komprenis la senton de 

kíujn mí ne pova·s !así sen komenta - patrio . La nacía flago ankaií neníam 

Tío. Vi ciuj k la gazeio¡ parolas tro !asís en mi alían impreson krom índi-

multe prí \a patrio, kio• vere sokás ferentq. La parado de militístaj trupoj 

min car ni devas konsid érí, ke la ciam najizis min. Neniam mi kom-. 

laboristaro ne ha vas patrion. Tiu ideo prenís aplauden k gojon de la rigar-

pri la hejma,lando es·ras granda men- dantoj antaií marsado de. soldatoj. 

sogo per kiu la burgaro ciam intencís Same kiel vi, mi ankaií kredis, 'ke la 

trompi la ekspluatatan klason k gin laboríslaro ne ha vas patrian en kapi- . 

devigi al tío, Ido estas konvena · nur taljsta ' regirri'o. Atentu la détalonl 
al ekspluatanta klaso. Per tiuj frazoj: · • . Sed nun,• en Hispa nio, la afero 

•sendependeco de la patrio •, •defendo estas alía. La posedanta klaso íiaskis 

de popolamasoj kontraií la malamiko• • k ·cJetruis norrnoJn ,pro i;ia ahomena 

la reganta klaso defendas siaJn pro- perfído. Úi devis malvolonte lasi al 

prajn ínteresojn pvre de la malriculoJ laboristoj pre ni la bridof 11 de regado . 

1 k mízeru loj. La labori staro nun poseclas la fabrí-

Kaj pri tío mí <levas diri, ke mi ,le kojn k la karnpara naro la teron. Ni 

Povas ínterJ<0hsentí lrnn vi. Kiel cíam povas diri, ke la laboristaro ci tíea 

<!iris la gvidantoj de la Socialismo, jarn hava s k Juktas por plene posedi 

.ni ne havas patrion; tia! ni ne povas grundon de propra patrio, flago, 

<lefendi la patríon de kapitalistoJ. Ne himno k p~pola armeo. Tio estas cio, 

Parolu do pri defendo de la patrio k Nun la laboristar.o defendas la 

' 

Kiam la ciulandaj proletoj faros . 
. la samon, kiel jam faris níaj sovetaf 

kamaradoj k kiel nun ni fat'ñs, tiam 
ne plu Jam ekzíslos •patrioJ• sed nur 
mírinda Federado Jaú unu so la · k 
granda tulmqnda proleta Patr io.• 
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6 · P O P O L A', F R O N T · O 

·sur ·eb·e·na·-·: .. k_anip_q·_: . .-
La batato de Arganda :estis ia unua venko 'sur e ben~ . - P<;>r ~fektivigi 1~ revo~ -i1i organi~is ' tri ._kol~noj~; u!1u · ,kampo, en la milito por nía :;endependo, kontraií la in-·· kiu mariovrus e·n la mezo, tra generala vojo, aha -po,r ma-vada fasismo . La batalo de Brihuega, ce Guadalajara , ·novri ce maldekstra flanko, k tria koldno, kun delikata · fronto, estis- la dua venko . La unuan ni atingis super misio . mi;llsupreniri tra vilagoj Cogoll_udo k Tor~elagüna armeo germana; la duan ni gajnis kon_traií italaj divizioj. por tranci la komunikon kun la montara fronto. ·. La mirinda rezistado de Madrido restos en la mon- . , La cielo aperis _kovrita pet' aviadiloj. La tero _per da historio , kiel grava okazintajo sen precedenco. tiuj a-rtileriaj baterioj, aiítomobiloj, mitraliloj, . tankoj:. : ·.· · nacioj havas urbojn, kiuj heroe rezistis : aií pereis, sed ~ -Tutsame kiam Badoglio atakis en Abismio -la · neniam okazis, ke granda cefurbo, staranta sur gÍatDjo,- málbone organízitajri armeojn de Seyun, Kassa k D~sta ... -apud longa montaro, , sen ~atura; defe~dolinioj, kiu u~ue .· ·· ·'. Sed en·provinco Guadalajara ne estis -abis _enoj, sed 

hispa 'noj, . kiuj ha vis 'rnodernajn k efikajn arm.ilojn ;' Kaj 
en· ;aero ne · flugis nur la Caproni k Fíat; baldc;1ñ flugis 
niai · impetaj casaeroplanoj k aiídacaj bombárda _viadiloj. 

........... 
-·. :··. ;· .: · Ni gajnis, unue, la aeran batalon: n~a aviá~ilaro 

J_en portreto 'mirinde venkis la fasistan, konkeranté definitive , la cíe-
: d . 1 lori. La ital~j motorigÚaj · kolonoj esti,s bomb!i~.d~taj k e genera o · .· 1- . .1. d' 1 • · · 1- ¡¡· ¡ · · , ... · ,. , .. mttra ataJ; 1 1- per 1s a 1mcia 1von: 1a. p ano ne pov1s 

: Mia_ia _ ~.est~ :efektívigata ~ili projektis. Ni cédis Bri!in.~ga_~~r 
.. kara _símbolo pos ( tri tagoj. La hispana linio cedis ~en roin,po; !D~lra-

por la hero'a . "pide k·pro zorga taktiko. . · --: . . . . - . . '. · ,--: Ni cedis. gis Torija, kie. la ita,oj koné~ntrigis k kun 
defe.ndo de 'i::._ optimismo preparis decidigan atak<;>ti al urb<:> ~~adala-

Madrido ... , 1ara .'Sed -tiam a peris nía kontraiíatako . . -~ · . ~::._ .. ··.•: 
• ; ·... • 1 •• ; : ·' · ,.Kontraiíatako estás definitiva : formo de 'rezistado, 0

kiaÍn la ;reiistado ' anstatáiías . kviétecon '.-per ~ dihamik o. . ' . . . . . Tiu movo surprizas k ·devigas _ malantaiíeníri. --~ ,_, ~, 
. · Nía atako estis tiom forta, ke italaj divizioj dise for-' frakasis sían perfidan garnizonon k poste detenas en la . kuris; ni kaptís grandegan, eksterordinaran kvan .ton da montaro alia1·n garnizonojn, fine rezistas -fortegajn ·ata- - · ··soldatoj, arniiloj, munido .•. . : .. - --- ··· - ~~-- .-· 1 1' ¡ kojn de sturmaj trupoj k motorigitaj divizíoj, venkas ilin . r . • Ceritoj da kaptitoj, ceiltoj da voloµtaj forkurintoj, ¡ · k .. konservas libere siajn komurÍíkojn kun· Ja eks_ t~ro. - ; ::: .' · • centoj da veturíloj, kanónoj, mitraliloj . .' .. Bona rikólt o, kiu ¡ 1., , . . . Por ati~gí tíuñ lastan rezulton; Madrido estís devi~ parolas al ni . elokvente ' pri gravega senmoraligo. I-~e~-1 gata ·subtini du fortajn batalojn. En Arganda, germatia -·· ·. · kaií n_e~ole ni memoris pri Caporetto · ... · , . -, - · - , -armeo; eri Brihuega, ítala armeo . Du malsamáj "taktikoj, ·: · Generaloj Franko k Mola anoncis , ke ta malbona 

' I 

1 1 

du rasoj, du k0lektivaj r,sikologioj; k la sama r~zulto¡ la vetero devigis _ lin haltigi la ofensivon : Sed j1i neniél -par-malamíko estis venkita. _ . '. _. . ' . . . · · -· . Tu¡ post la fiasko de la unua atako al Madridó, ta ·- · · ,: •· · · ,· .. 
fasístoj komencis ellabori plan·o¡n por kapti · la urbon. ' ·:, -· ---
Ankaií sinsekve fiaskis tiuj planoj ; unue, la koina atako, · · 
lciun planis Yagüe, e,n sektoro Las Rozas; duela amasa ·- '-
atako planita de Van Faupel en sektoroArganda, k posté :.:·,. · 
· ' La itdloj, e·nfrintaj ·en Hispanion tra havetio Kadiz, ·.· · 
per eksterordinara kvanto da soldatoj k masinoj, kon- ·: 
keris urbon Malago, tre fa~íle k neatendite . Tío -pliigis 
ílian 1fasisman emfazon; ilia aroga k fanfarona literáturo · . 
tuj trumpetis proksimajn venkojn. Tion; kion ne _pov!s 
hispanoj k germano¡, ili plenumos en Guadalajara. - . ·, 

Necesis fari rapidegan militan, impresi la malami-
kon per fortaj skuoj. Anstataií densa; kolonoj. disaj · · · 
atakoj. Ne kojnaj atakoj sed envolvígaj manovroj . Pli da . ~ 
m'a'terialo ul da soldatoj . Ampléksaj frontoj . Rapidaj 

L,\ ' «INTERNACIO, · EN :NIG RA . CEM IZO 
. Por fin fina forkuro, ni grupi~u en rond ' 1 

flabkaj movoj. lli kalkulis sur du motorigitaj divizioj, sur 
ália ducmmotorigita, sur maura kavalerio; sur pcitenca 

' -· aviadilaro k regime ·ntoj de tankoj . · · 
· • La hispana; milicanoj _ kovris tro am_pleksan · zonon, 

,: · toprenis tíun militan agon; Bergonzoli, N.v.volon~ Coppi 
· M~nzini estis la italaj generaloi, kiuj komandis tiujn 1_tala1n trupojn. · 
· , · Tiei'ne luktis hispanoj; krom 1~ italoj 'nur estis ger-
. mana grupo kun kelkaj mauraj eskadronoj. Sed la mal-

venkon _ s?ertis it~la armeo gis tia grado, ke gi divi~ 5 
Muss?lm1 ·al sub1ta reveno el Libia. Romo, .Berlino, LW 
:~ono ne plu povis nei -tiel e~identan veron. 

J 
1 
1 

1 1 

troan kvanton da \•ilagoj . Facile povos la italoj rompí 
tiajn hispanajn defendoliniojn : ~acile í1i konkeros . la 
tutan plátajon; la unuan tagon, Br1hllega; la duan, Gua-
dalajara, k la trian, Alkala. Ma~rido tuj restus _tute faolita. 

. 
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7 .. ... :· o 'Z , ,., . I ilL o· .. \. -La· kontplqto estis ma ·l~ovrita pe! _ Aa .. . . . . :._·. la ' germana · servo de -~p1onado; ~1 · · .. ·, . · :- - :,- . · . •:. , havas grandan amplekson , _kel~aJ_n 

\ ·. 

La,ht'nda p·'o~to Rab1'ndranath :Ta- post"' · 1··b · ·t .-. ·k · ·f, .. · · t'·t·' -J · • • brancojn én la duomns~lo, k okazigis 1 _ . _ .. 1 eng1 a me , ares 1 a ~_en . .. . ,1 k . lka' t · ea ares-gore, di:likata ,menso -lumiganta la · karcero de Ondarreta, el kie" H. estis : ~o~tpunon . ªi Fe lk cen f1 . devigata ondon _per plej altvalorai: moralaj eligita nokte :.: · ·. . . · · · : · • · hto1, 9en~ra. o ran ° es is . . . · · Jllensoi, pr~no1!cis prof?nda jn .~ince- _· ' · Martfn Lecuoná, ·. 29 ¡ar a·g!l . k . • rap1de" vo¡agt al_ M.,aroko por . ara tngi 
~ajn, vorto¡n rtlate al hispana po_pola · Gervasi~ ~e . Arli~u, . 64 . ·aga _ .estis la -aferon. • . · lk . t . · k . · t · kt · _ enkarcer1gita1 en Qnda .~reta; · -post . . , .q~an .da -'ltla ~:mten e_co e zis _as lu IÍi estas · kvazilu treinoj de koro ' . kelkaj tagoj ili estis ' kondukitaj . al · .en fa~tsta zono pro la · gravo de frem· . 
funkcian!a kun _ritmo de )H?no_k j-qst~. . vil_ago kie opi f?s~lmortigis il~n. · . : · . du,la . mv~d_o.. . . . ._ . , V rme h kanhs al · Madndo, .-al tt_u . : Joaquín Arm, · Jose · Markiegui k . • . ~~ks1~10_ sendts n_o~on al Ligo de u:bo, kiu entenis tiom .da cefverkoj, · Leonardo de Gu vidi estis kondu~ita F NactOJ ~n -his~ana_ mt1,1t9;- · . . . ,·· •. elokvente parolantaj pri , gia arfo .-k a 1 karcero k pos te . fusilmortigitaj - · ... ·• Úi, mter<1;he d~ras. ,. ~ekstkio n~ · kulturo~ k kiui mala peris pro ·. terura ap~d muro de tombejo en Hernani. · , ·· pqvas akceptl ke ktam_ om ~etas al · milito. . ,, . . . . . ." ·;s· -, . . • La malgranda havenb, eii Orien(a . l<unlabor<?n. p~r . sol v~ umversal~l~ Li aldonis : "Kiuj sin nomas .civi· · Prusio (Germanio) , proksima . al Koe ~ .. problemo¡n, ont mten cas ·~a}gran~hgt ' Jizilaj,,bombardis ho~pitálojn, murdis • nigsb _erg estas miIJ .grava ~•éritro de · la poryacan agadon . M~ksikto :kredas . miloin da malfelicaj -virinoj ·k senkul- · · eksportado el kie e liras ·ofte graridaj . ke_ neutrnleco . de.v~s ~sh: .kQI)$1de~~ta: . · ·nfanoi " ' · komercsipoj sargitaj kun direkto . al . l~u ; la noblaJ ¡>rmc1po¡- l" - ~1go, paJ 

1
Li peta~· ia . st~rig ~n .~de·. <:Úg~'j¡á~ fasista zono de nía Jan do. .-. · · · km¡~ (!Di devas nepre .aphki a,I hispa-

·pabl~ deteni la µté!r~on ~e . ondo .s~- . ·. · . Ge~~"ar!io . ank~ ií ple~umas _ ko i: .na, rtb~)o~·:-. . . . . . , . . • . . ' .... · · .. : , . . : ; . vaga .k ?~~bara, k1u mmacas . ok~i~ .. rekte la ~ec1do¡n prt 1a ne mterv .e_n·q·. _. • La~ ga_z~_to · ,N~h .otial Ze1!urg _• . de . •dentan civ1)1zon. .· , : . . • · La fama 'kolonelo franca . Raynatl Berno · (Svts10) 0ekz1stas ·en · hu urbo;. . Tiel parolas la -do .lea poeto _ de _heroa defendinto de 'Vaux, sendis : al. .. . informa . s_ervo fasista, kiu t~legrafe . Hindio, je la l)omo de orienta kult'uro; gen·éralo Miaja k al hisp ana¡ soldatoj, · · komúnikas kun fasistaj gen eraloj . . ~. kontraií la besta Iasi smq átaka'1 ta · .la . · \duj defendas Madridon, varmegan · • · Oficiala¡ sciigoj raportas , ké duin regi.staron , kiun proprayole dp ni~~al gratulon ' pro la kurago de hispana _monato •Ma rto ,-nía aviadilaro faligis si la hisp_ana popoJq . · . · . . . :. . popolo .. ·. Li deziras tujan k . plenan 18 fasistajl:t aér~planoin ,_ k ni perdis 5 ·• Gen~ralo Miaja solene ,liveris 'al verikon al nía ai'meo .' · •. · · . . .. •. .. aviadilojn ,· '. , ' · · ·.- · : - • ;· :',· , . hospitalo de l'Nacia A_rta Trez.oro, 'la • Dum kelkaj tagoj, en ítala : u·rbo .' ::L~ nombro . malaltigas nun iom kvin valorajn dokumentojn,'ki~jn oni . Genovo k en kinejo Orfeo .e'stis mon ~ car .. fa.sistaj aeroplanoj ne . akteP.tá ~ trovis en _posoj de italaj , kaptitoj en trata _ filmo, marko "Luce", : pri la · • bata Ion ku~ la niaj . , L" .. fasis ,toj nur . Guadalajara .. . . , · ,' . . . . . . . -.t : .ko:nkero _de urbo Malago.. . . . . · ' ( :, fl~g·a_s kiam niaj a,vi~~is"toj ._fores~as, : . Temas pn tre grava1 dokumenfo¡, ... Sur la ekrano aperis italaj solda- ·au dum la nokto ' por . bombardi ctvi· de 12a, 16~ k V~_ajarcentoj,"stelitaj de toj, italaj. ·armi!Ój, italaj flago f k .afi.;.• _:. lajn urbojn.. .. ·· :. · ; . · ., ·.. . . 
1~ i~aloj el ,-Arkivo de kat edralo _ en · soj kun_ vor_toj: "Rega Armeo'_' k. !.' p: . • Pri du pliaj krimoj -povas .fieri • la ·· S1guenza. . . ·. ·. : . . · Ce la l'ino aperas ·sceno¡ 'prt la fasista kulturo . · ,. · · · • ,En ital~ u~b9)"~od_e~a es.t_as ares- .. ,tiamaj t?silmortigitoj. : : · . . •.: , . · ; : .Unue, · la .bombardado _al dvii~ tit~, ~elkaJ . ofimo¡, ½tuJn o~t _k~~pa~ . . La c~estan_taro per~1s te nfuzts .. 1.a · urbo Duran go kiu estis Ja plej" kr.uela : pn dr~sendado_ de h_1spana1 scn go¡, filmon, km eshs , forpehta el la .-pro- · el ciuj faritaj . Plui'aj -viktimo j" tute per pr1vata r'.1d1_ostac10. · . . · gramo:, .-.· · . . , . ... . . : ... . •senkulpaj .... . . · · • ·, . . . . . . · . La aresttto1 . ~stas gener~lo 'k?· · . • : Lau scu go1 :e~ an_gl~ · dev'eno, kiúj: _' ·: :Dúe, en Oviecio ·. estis' fusilrnoi-ti ~ mandanto ?e m1h~a ·Akad emt~, ah& eshs _ pleoe . konft~nutaJ,. ~n . ·,Maro~a . gita "la dekano .de .¡ a Universitato, _generalo, km mortt ~ poste_ e_n la_.k_a'.• urbo .T~t1:1ano p~1. ol m11 ·.:mi!i_t~stoi • pro fesora Leopoldo · Alas, tutmondé · ce~o, kolon e)? k ph ol kyt~de!<-of1~1- ._ ~?m~l(?hS•.~ontrau •Fran~o _k ah~J fa- , konata; li estis murdita mal gra·u · 1a.-ro1. Krof!l th es !a s a'.esllta¡ . ~vtn . sisf'.11 estro ¡,,: . . '. • . · ., .. , ., · r :_ ,. ·. . . pe,toj al\tenintaj el la tutá mondo · advo~atoJ, horl~ g1sto, km posed~s .. la .. .. . -. . · , . . ,, .. ; . . . . . . , .. ,_ · · · · · -radioaparaton k ali aj civiluLoi. ·. . , . 

]tala· registaro _tuj ordói:¡is · la· eh'~ 
ron el tiu urbo de la 6 ª artileria 
regimento k la 36.• iqfánt ei!ia ·regi-
mento. . . • . -·. - · • . .-·· : 
• Laií 'fa s-ísta · gazeú, :éi _Bel g iq ~--
~u~solini.' kompens e d e , h e ! i>o :~e .. 
tla!a armeo al ge_neralo Franko, pos- · 
tuhs la l'estari gon de · la monarkio 
iavor_e _al prin éo de ita la . din astí.o .. La . 
k
ahdJdato estas la duk.o de Aosta , ida 
. here_d.anto de Amad eo de Saboy ,;, f t slis elektita kiel .rego de Hi spa ni o · t Jaron 1870 k tre volonte forl<!sis la 
anden post_ tr i ja roj de p,e;\a regado . . 

,• La_u rektaj' sciigoj, dum kvar . sin- ' t1kva1 tagoj, alvenis en . Zara goza _ 
1¡"~r de~ o~ vago naroj, kiuj transpor _-
s v_u~~ttom el Guad alajara frontp. . . 

11 f1u1 vagonar oj e.niris en 1~ urbon 
t Utn la nokto . La ilalaj vunditoj . estis 
~ªfsp o~t~ta'j. ·a1 hospitalqj antaií e . 
• Plemg1taj. . . . ·. . . ·. . 
liit ~enove baskaj . pastr.oj estas mur- . Pa:f' Alejandro Mendicpt e, 45 jara~<!, 

ro de · Hernani, estis are_stit a, 

· .OUQBLE PLI . __ KQSTA-· .. ·e_s,;a_~~~~ )~ ~~r~nk·~:·d_~-; i'~·:-~a- • · 1-
.· . _. . .:: .·. . . . ~eto ~º t:~la ga¡a duo~monata vi- .,· . z1to, k1un g1 faras d~ ma. redakt e10 gis vta heimo. Ni volas hodiaií nude . · 

... ~9ntri ~1 vi_ ut'n.i sola ~ potan . _el , ~ia buget o, a_tentm_ Ni bezonas . ~uste 
ctum_onate 1am, · nur _. por afrankt la po~ta_n , ekspedon de ·du num eroj ' 
MIL.pesetojnl · ·_.' . . · · . . · · .. · , , . . · .• · . , · • ' 

... ' . . · : !~al_ v\ ~e~a~, P,li:lfer~?¡.~. ~~ko~aií, ·kun ·obstina ··zorgol .·m~mo~ ·-. ·, 
. aku_ra.te _pr1 ma1 fm~nc~J acl,reso¡ , por s~opi .~iligente la duoblan truon: · , 1 . •,' ' .' .. '} . . . .. . . , . . ' . . . . . . 

(jENE RALA INTERNAÍ: IA :ADFESO , . • · .. ~NEDE RLAND A ADRESÓ . 
, , .' • , 4 , •. nur por: mono .. •· . ., · . • .... 'n.ur por mono ne· ~olanda~oJ· . 

. , ? U .STAVE FA~ __ E~C - PE _TRq van d e r I>LANK . 
• • 63, .Rue .. Brls e-Pnln . . . ' . . Vnn Speijkstri i-nt, ·48-I · · 
, . . Po~t~ekkonl(! 1~~41 Or lenns · : postQir"o 2411642 ·,: ·· 

._ORLe:~_N_~ _(Loiret) fRANCIO , . . _ _-- A,~ ~TERDAM W. Nederl~~~ ~ -· 
. Angloj seni:lu In monon ni K•do O. MÉL-TON .:.'.:i.t .f.. 1 · S , ; · · -· : . • ·• · . . • , · , . . · , · • .. , · . · "~ - .ow er Ir. Nechells . ·., · : .' · : : . · . '. B!RMIN~HAM 7 ( Anglio) • · · ,-_ . " . ' 

: · ·. . R·É:oA K CIA ·_ · Ao •Ra:so p. OR. ,- 1·0• . • . · ,\.. ALIA , . 
P_OP_QLA. :FRO~TO. - Mar, ~5_, Valencl~ (Hl~parilo): 
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8 POPO LA FRONTO· 

KELKA..J 

. Ideolo ·g·ia · krOz~do . 
POPOLfRONTA LETfRUJO 

· E. M.-Los Uanos.-Ni sciigns vin, ke n 
rícevis danke vjan monsendajon. Nolite tio! 

/l:. D. P.-Voronej.-Alvenis la libroj de vi 
senditaj. Ni sendas al vi ekzempleron de 
P. F. por daure ri~evi gin estonte, turnu vin 
al CK. SEU. Spiridonovka 15. Moskvo. 

N. S.-Arkiva.-Ni akceptas vian salut0t1. 
Pri «Occidental> ni ne havas tempon diskuti. 

civilizo. . . Ke Ri estu pli facila ol ESPERANTO por la 
La ~ekvanta statistiko. io·m malka§as la <<Spiritan» en)lavon de la ideo- . eilropanoj (t,recipe ·pbr latir1devenaí língva. 

logia · krozadp, al kíu la 'germana regnestr9 invítis ciu.jn statoJ'n por álfronti ·noj) ne eslas ·avantaRo sed baroporRenerala 

Sub la masko de ideologio, la' fasismo ldopodás prezenti sin en kon-
tl'aiístaro al materia «bolsevísmo» kiu, laií Hitler k Mussolini cela~ detruon 
al mondcivílizo k .al cíuj moralaj • kv-alitoj k .SP.iritaj valoroj de la Hó1naro. 
l3ombaste pretendas la ra ·sismo k la fasismo, · ~sfi la píoni'roj de la minacata , 

• • • tutmonda akceptado, niaopin1e : Nur Ria. no. 
la •rugan dangeron>. Jen do la parado de J<elkaj ciferoj: ,' mo jam malfaciHgas la akcepton f1anke de 

. Hispana · minera fa · prodnklokvanlo .. dom 19 2 8 -~2 9 Mine.ralá konsumado de Germanio en la jar~ 1934 ~:i;;:~:~!~s c:~a!i ;:,::t::m~:~'~:~n:a°:~¡ 
j~rot kiuj eslis de plej inlensa. produktadQ: (la :jaro .de skandala rearmado}: . kredas, ke onj, tavoras pli taiíge la aferon 

· · • de uriiversala ,lingvo per subteno al konata, 
ZINKO • •: • • • •, • • • • • •. 139.000 tunoj _ ZINKO ... _ ........ : .. · 127.000 \Ünoj spertita k disvastigíta ESPERANTO ol Per 
MANGANq ·........ 80.0p0 . » MANGANO........ 225:000 » propagando de nova¡ provoi. Vi ricevos la 
KUPRO ... , . . . . . . . . . 381.000 » KUPRO ............ · 325.000 » menditain gazetoin. 
PIRITO .... -. : : ... •. ·.· .. 1.600.doo · » PIRITo·....... ... . . . 987.000 ,. · J. B. - London. ·-Viaj gratuloj k aprobaj 

·R · · ' vortoj instigas nin al plua laborado. Dankon FE O .... ; .. , . : . ... 6.800.000 » FERO ...... , ....... 8.264.000 » k d . , · . -, • - amara o. 
Post' tiu klara algustifü? oe cíferoj estas e;vídente-, ke · 1~ interveno de E. M.-Victoria.- \ría sinteno pri unui~(l 

Germanio en nia milito kó'nsistigas pruvoñ pri «íde.ologia krozado». ,, ~ustas k ni Rojas, ke vi aprobas- la Popol-
. · · , frontan vidpunkton. Rilare al la · aserto¡ de 

:v//,.ú'.IZ/.,//h/h/.,,.,b/1//h/,v/..rl/P/.,//h/~.,/u//1/U'//,I/N/1//N/-'//-'//'//'nY/~-'//N/1,r,ff,//B/-'//'//-'//~~//.iw,//,//1//1//N/,Q/d/N/1//,J//N/Bu//Bun,: i u epi s ko po de .SeviJjo, n ¡ aten ti gas vi n pri 

NIA ··MU -NI .CIO 
Valenci~ esperantisiaro . 36 ptoj: 
A. P.-Tour . , . . •,. ,. to ffr; 
F. M. _;~e Vesinet · • . . 42 · >" \ .. • 

R. J, ..:.Novy Bohumin . . · 9'6l> '>. 
J. W.-Mor:Osfrava ·. ,. " . 14'81 
·v. G.-Stranton West. . 13'17 '» 
J. H.- .Montdevérgues. . , 10 >. 
E. S.~Svisa Esp. lnslituto-Bérn 15 . . > 
R. F . .:..•Brno-Kralovo .. 37'04 .> '. 
F. J.~Gambrai . . . 30 · > · 
V. M.-Liege • ··.• • . 

1

10 86 ,.> 

E.J.W.-Londono · . . •. 7'6 sil. 
X. X.-Sianliali . ·. . 55 , Ur. 
F. L. • Ste-. Mere Eglise n;o "71 

Ji. D.-Reicheenberg . ·. -14 · » 
Svenska Arbe.tar Esperan,- . 

tisten. - Sto~kholm . . 115 · svlu. 
R . . 5.::__Letchworth :. . 6 $il. 
~- D. -Os ten de . . . 14'59 ffr. 
J. L.-Helsinl_ti. . 51 'o.0 , . 
"J. L.- Vitry Aux Loge~ . . 50 11 

M. D.-Tallinn 12 '> 
M.-Evreux • . . • i5 » • 
T. J.-5urrey. . . 50 
L. W.-Orleatls . . ·1 > 
Y. V.-Ginasservis. 5 ; 
J. P.-Brno. . . . · 14'81 , 
M. B. Orleans • . 25 , 
M.~Pai:is: . • . 10 > · 
P. G.-lssy le.s Moulineaux. 10 > 
N. K. Paris . · 10 .; 
R. J -Paris . . . . 10 
M. L. - Liege . . . . . • . Í5 74 ,. 
c. s._ Buenos Aires . . 100 
L. P.-Amsterdam · . . · Q 5!) gd. 
Sekcio Heenvliet f. L. E. ·3 > 
Sekcio 15 Ro11erdam f. L. E. 1 70 · > 
5ekci<> Hoek van Holland F.L. E. 2"50 '! 
5ekcio Apeldoorn 1:-L. E. • ·3 ·25 > 
Sekcio Héerlen F. L. E '· ¡r, 
D. B.-Huizum fr. • · • · 1 

, H ·¡ 0·50 > J. s. eer en. . • • · 
H. J{. - Gronlng-en • • · 1 
M. H. v. d.-Knollendam. 

, 

F. v. d. M.~ Utrecht . . . . 1'q0 gd. , 
Monkolekto ée f. , L. E. "a • 

·. Kongreso en Gent .' . . 606'60 bfr. J: F.-'-Manresa . · · 2'50 ptoj. 
M. T.- .. > ' 2.'M > 
J. B.- » 2•50 » 
V. S.--Meksiko '. 10 > 

· 1: A.- Londono ·. • 5-· > 

. Pro erara enpresQ en pasintaj numeroj, 
,ni kv.itanca¡¡ denove . iliajn mollsendojn al 
sekvantaj k-doj: · . . 
E . .É. Y . ..:..Aspremont . . ' . • • 3 ptoj. 
A. B.- Orleans , . .' , .. '. 15 ffr. · 
e. Y.-Jellicoc : . • . . . · . 5 
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INFORM ,EJQ , 

la 1monstrajo, ke episkopoj tiaj benas la 
ma.iírojn, kiuj perfortas virinojn de la his-
p¡rna sufera .nta popolo k cindrigas la vila-
~ojn. Ju~u vi mem _pri la fido, kiun meritas 
tiuj abornenaj ekl~ziuloj, aliancanoj deMaho-
tneto. La nomo de Kristo en 4ies lípoj estas 
bhÍsferno. 

Ó. H.-Cerven.- Ni danka-s pro via intere• 
soplena Ietero, kies e~bavorl ni bone notis. 
Laüeble ni kontentigos vin. 

B.' f.-Beka Topola.- Bonorde ni ricevis 
la respQndkuponojn. Vi recevados regule 
nian bulten6n: 

H. M.-Sindl.- Bonvolu indiki al ni kien 
vi alsendis la -monon k la du librojn, por kt 
n( prizorgu la alvenon de ili. Pro cio ni 

' dankas vin. · · 
E. G. B. · fuencarral.- La m onsubteno al 

P. f. estas Iaiípova k libervola. 
Ni sciig~s. ke k-do Simon Weerdenb~rg, .· S. D.-Alcaracejos.- Kutime la unuan pa-

estis vid ata lastfoje de k-do . Hans Mar- Ron verkas k-do L. H. k ankau la artikoleto 
k!ns ·1a 12; an Februaró. Ambau kunbata- de vi aludita estas verko lia. Via tetero al· 

· ladis en , la sama fronto en la sama 
. ·1acmel'lto. · . . , venis siatempe .. 

tau nia iníorminto, lia valida ad,reso e-stas: ' B: T.-Eqinburgh.- Ni ricevis vian leteron 
S; .R. l., Plaza Altozano, 52. - Albacere. ' kun la enmetitajoj. Cion ni dece plenumas 

. Kvanka ·m kun iom da neevitebla prokrasto 
· . (pro 'I'~ oftaj rrnn,sloki~oj) )ám la koncerna k' skri.bos al vi. 

, postservo regule funkcias. Lia patrino, S, P. C.-Vinaroz.-Ricevinte vian leteron, 
·do,, atendu pacience se si ankoraií ne ·ni bone ·~ptas Rían enhavon k gratulas vin. 
ricevis, rekte de li, npvajojn. ·. L. K.• Paris.-Vi 1rafe alrigardas la aferon. 
0 l.'\ 1 S C I V O L .A S f' R I F~kte, 1.a pre~eioi estas utmgatai de la ra: 

K-do • Julien Crotteux, belga e~perantisto, ' sfstoi kiel fortikajoj k en la pre~ejaj turol 
. balalanto ,,en lntern1tcia Brigado. · nestiRas la mlfraliloj. 
K-do Artur Lehnert, cehoslov~ko, ankau en R. T.-Marseille.- Ni plenkoriscie laúligt9 

·lnterna~ia Briga do. la vocon de Po~ola fronto. Tia! nia gllz~O 
W/N/l//;,/////-'//-'//-'//N/l//_,#.,//N/PN/,RBU//,//.,//N/h/M"N/N/,Q/,_ .ne subtenas apartan politikon de ajna paruo 

L A. S T A H O h Q · au organizo. • • . t •• M • f j Rl 
, Demandlntoj pri abonprezo.- Al iu L 

Nun estas la Biskaja provinco, en la bas- ripetas, ke ne ekzistas tarifo por «P. f., n.. .. 
ka repfono, kiu devas elteni la atakon de J rv-
1' fasismo jetanta avidajn rigai¡dojn al la rica lnonsubteno estas Iaüvoln k laupova. r 
cefurbo Bilbao. • . próksima estonio ni j.am aran~os tiun f ~-

En la madrida fronto la situacio estas · ron Jau maniero ke la abono , estu bl• 
jam tre · klara. Bn la sudo, la popola armeo por senlaborulo. Nia bulteno devas -.~. 
en impela ofensivo gdjnas liberige terenon , nll"'" 
en abunda kvanto; dum du semajnoj onl re- malkara k bel(l gazeto por la spera 
konkéris pli ol 500 kv. k1lometrójn. amaso. Ni havas grandajn sptrolll::.,_.... 

Firme k serena oni gajnas la raitoh Qua- . _ . ICJI 
di la triumfonl '· , Presejo de J. Olmos, Allc:ant , M, a 
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DE GRUPO LABORISTA 
AOMINISTRACIO-: ', STRATO 

B1 L -BAO!-
• 

HlSPANA l.UKTO l<DNTRAÚ ·t.A FASISMD 

ESPERANTISTA 
MAR, NuM. ·2s VAL(·N[f A (Dispanio) 

Un·ua de Majo -' 
< ~ur la .n~mo de· kelkaj urboj el Híspanío · La epilogo de historia striko en tikago 

esta~ Jª~ suhca temo por verko .grandíoia. naskis la ideon pri elekto de unu Jago en la 
Hodiau, kte1 ornamo de nía frunta pagó svar- jaro, por moprri f)ublike la fo~ton -<le Laboro. 
mas la n?mo de}a bela sobra é_efurbo de Bas~ío'. Jen do la signo de la 1ª de · Majo! skizo 

. . ~tlbao, m~ustria centro plej g.rava de ...._~_.,._..,.,,., nur, pro volonta haltigo dekrearÍtaj energioj. 
füspamo, es.tas, en la kruelaj fluoj de nía milito pri pala panoran _10 de mondo sen laboro. 
spegulo k ekze~plq de kolektiva popola µn1.1eco'..". Silentas ripoze la masinaro dum bruas stra-
?b ~a~o de rectproka r~spekto k forta memvola toj k placoj. Parado de laboruloj, ea sama 

dt~ctplmo .. Jam de multaj jaroj, gí montrís 'helan tempero, tra lokoj plei disaj de I' mondo, 
. o¡on por homa · socia . ·½unvívado. La -politíká estas per -si .rnern unika faktoro pri kies po-
nfl~o _d_e 1? _proletaro _e~t~s grandega; marksístaj t~nco, ebJe lá p9rloprenintoj ankoraü ne 
eort<?} estts pop\}lara¡; tlt havís solidan · forman plene ko nsci as cár oni montras instru-

du1? C\U b~lot~do; t~m~n, ~al_gra_u _tío, la pregejoj _ Blum. kai_ Eden . menton, kiun oni hezitas eluzi en la solena 
stts be v.eraJ templo] kten emrts núr la pía Du filozof<_:?J pn .unu funelo horo de kruda realo. 
u~líko _ por pregi k mediti._ p:~ tiu urbo, vere religiema, . okazis paradokse, lau Romantikaj_ aspiroj doni titolon de kama-
leJ _grand_a kva~to, ~e~d~t~OJ k baptoj sen eklezié)._ ceremonia. La pregejoj rado al iu ministro aü regnestro jam efekti-
~~1el estts rutn~e y1_z~tata¡: kiuj ne kre_dis, tiuj neniam pasis .en temploj, vi~is en kelkaj nacioi. Tamen modesta gajno 

ktuJn la kredant(?J v1z1tts·ofte k fervore, Tte regas respekto, kiel komuna banto de rajto en' la .Ie~o riskas nu.n pereon .pro 
or sama d~ziro_. de firma obstino por libero k laboro. La dekstra opinio, abruptá fasista ofensivo, kiu, taü ruza plano: 
enerale, · nur estis tia pro la katolika marko; gi ne estas re.akcia; gi tute rabas pozicfojn, una post alia, .kalkulante ec 
q!konsentas kun taktikoj -k blüfoj de la fasismo, .. kasinta sub vualo el religio kun la ~tulta-aü placa!-konsenio de tiuj 

a kontrabaridon de siaj malnoblaj é:eloj". . oiiciatáj gvidantoj, d!! demokrataj Jandoj, 
Kiám eksplodis la ribelego de per(tdaj generaloj, lá baska amaso ins.: kiuj, kun mosra kamaradeco, dormigas Ja 

·nkte grupigis por kohserví la tradícian liberan de siaj vaioj k montoj. Geo- amasojn per vantaj frazoj aü terte timigas 
rafiaj cirkon .~tan.coj de la milito konda~ _nts bedaure ra nordan parten re.sti ilin per la fantomo de ebla milito, kiun fatale 
zolita, sen eblo atendí · mate rían helpqn de la cetera lojala zona. En la ko- ciu popolo l suferos l_aü koncerna vico, ·en· 
enea, preskaií sen armiloj, lrun rezistis . prem:egon dum unu mona to, · apud late malfavoraj cirkonstancoj, se oni atendas 

a franca limo kie kusis vagonoj, kun jam pagitá materialo, kiun la francaj baton anstataií doni frapon. 
ütoritaluloj ne permesis transdoní; ·poste falís San-Sebastian; nur tiam !a Unua de Majo! Festo sen amuzo, lago 
uraga dísciplino ·de la baskoj su~cesis haltigi la marson ú~ la drako, per , sen Ia~oro, proleta speci .meno de bravaj 
als.paro de laboro en iliaj fabrikoj k per silenta heroeco en iliaj , frontoj, eé postuloj k arda¡ sopiroj en tutmonda am-
n gentila veturo de miloj da víroj por helpi fra,te la ·ministojp de Asturio. pltkso. ti ·tiun jaron, la dato plej univer~ala 

. Tainen, la plej kaTakteriza . trajto de Bilbao estas la entuziasma k .ho- prezentas ur~ajn demando j n por rapidi,j 
esta partopre ·no de ciuj katolikoj, pastroj k laikoj, en la aktiva luktó koptr _áu studo k apliko en la popoloj, kiaj. viza~é al 

fasismo; detruante per tío eksterlande la éefan kerrion de bone financita estonto, devas aroge tranl:lformi ci liun ta-
ensogado pri defendo de· la kruco k altaro. Urgas do al perfiduloj sufoki la gon en lagon d~ efika, konkreta, palpebla 

ocon de tiu sincera katolikis ·mo k rabi samtempe riéan industrian Ngionon. solrdareco kun la hispana popolo. Esru la 
ub komando. dé-la furiebra gene.ralo Mola, akumuJigis ·kontrau Bilbao plej 1ª de..Majo komenco de alarmo ·por mobilizi 
otepca fasista ,arnieo; italaj ,soldatoj, en dekoj da miloj, kun Jresa ger,mana fortojn, post parado en densaj manifeslacioj • • 
aterialo, komencis fo_rtegan puson, kiun denove-l _a baska popolo <levas éllení Hispanio scias plénumi la pezan sorton 
er malavara oferemo. Post ruinigaj bombardadoj al éiuj gravaj vilagoj, .la , ricevi vpndegojn k haltigi pasojn de la 
asismo , kotnbinis kontrau Bilbao atakon . tra maro k aero. Fanfarone oni ·. ciulanda monslro. Sciu ciuj aliaj efektivigi 

on.cis bloka .don. por 1<ondanmi la urbon aL malsato. . . . ..· · la sencon d~ ka~toj k himnoj en la sanganla 
. La ángla .ko~servativ:a registaro ~ro fa~ile-:tr9 suspektt.~de-'p:es~au areno de la 1l;>e1'la limdo ... 

be~S 1~ fasístan . ordonon. Sen 1(1. iervoro ,9~ la ang ·l~ Apopolo, km s~nd¡s _sar: Nunjare la 1ª de Majo ha vas taktojn 
ta¡n sipojn, la grimaco de malsato estus_ tre fa_".ora sanco por la 1~vad1~!ªJ de tragedio; de via sintenQ dependas, ke 
poj. Nigraj aeroplanoj celas krome esh trafa¡ a:rgumento1 .. ~ontr!"u la lo~a- en la maja monato de venonta jaro, ~ia 

co de Baskio· la morto falai;de la su pro s~nkompatel La fas1smo rnternacia, unua lago estu festo kun amuzol Volo estas 
u_n raftnita gJo, .detruas -k rompas frakas_e la urbon; la stabo de la. ti~~nio povb diras hispana proverbo ... 
. tas, ke eri Bilbao cío. estas malam_ika. Bilbao estas absoluta celo aA1:ttfaslsta; Por via propra felico, por via rajto al 
ol de la proleta stra_to gis la . eleganta avenuo, de la Popoldomp gis la Ka- . vivo sen angoro, nur volu, nur volu vi 
_dralo, flugas vibre la sama sento de abomeno k malam~ k?ntra~ la moderna mem, k ni venkos, karegaj amikoj de la 
dro de freneza ·desp,otismo. Bilbao ve~kos se la _ceterat ~OP,oloJ volas... ·A. tula ~asta sllfernnla mondo! 

Zorgu ·akura te car certe la heroóJ por venk1 ankau tome, <levas mangtl V1vu la aulenta simbolo de la 1 • d M ol 



Scanned with CamScanner

, 
\ . , PO P '.O L~A P RO N.::T .. o .:,.;:, .,.-.,; ~- t i -= ,;, 

. .. ·- -. 

AD ... MAJQREM_ DEI GLORlt ,~ .. 
_: , .1 A • • spertintaj en si~ kar _no la doloron _de _kru~ta 
·.. bVl a5bO) d,amd_ . n mot1·,·o. Antaií)a -ofteco de tiaj -atako_ J, 

. om ar a o se · · · · · d' t d 
. •'1 ki l . f • dndicas la lasista avia IS aro-:- um . ' 

Ctto· PDAVIGAS. LA.--DJMtDDN. a · u pre ere s1~ .. . . . - .. . -. • : . 
• · A" • t - ·f zas ·renkontigi _lcun ma¡ fluganta1 m~~ino¡ 

-51 sis e~e n u • . · · · fiñfine devos im"ti . . . . . 

'. Si~<l"~ {h tN\noktj, aQtaú 1~ mapo, signañte · la 
~\t~i" loi~i1' de la ,·HaÁo, konatigotai pbste ~11~ avia-
~wol,. l.a. "-ol\s.ttu~loi speciale krajonumitaj en la urbo- . · · · 
~~fl'\ tl\n' t~wo de la ordonantoj de masakro, estis tri 
¡>~~ Sal\~ta Maria, la· monahejo de Sankta Susana 

-oni serioze devas kons1~~n.,~~ m . . _ :·. . . 1. 
niajn . matamikojn.. · · > . ·:~ ... ~. ;. : .. . 

Noblaj idealoj malbelpas tr~ ofte :s':k~• : !ª m1ht-: 
procedojn de fiuloJ, ~i~j tam _en _!1~ ~-e~ttas . uz1_ la ;ple¡ 
abomenaíri metodojn por sukcestgt s1a¡n P1ªn?J~ ~Je la 
pleja gloro óe Dio•; por sveligi triviale _la poso¡n. : 

uu ~k. l.~ -Jeu>.hoi, Fin?, oni antafifiksis la boron; 
; W~N- :~~ten.~. . . · · ·· 1 • • • :· • ~- ·· · · · · • · ••· 

t~~t~:.ª~;e~::v:i;:~
1 
:: ~:r::0

i~ -t~~:i;,~ . . N IA 1 
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E~ U\ mzi,Q de la reiiita tem¡><>, katolikaj moroj <le .la La aplenal ainjoroi de 111 komitato pri .Ne-lnlerveno decidis, 
~() '~aüras k la virinoj, kun _gt'infanoj, ira~. en. pr_e- · _\ .·"t1nOne, apllkl la kontrolon al ·ni11 tándo:·N( plen_e ~rliftas dubi• te In 

l* l'-' ~,ut~t frumatene . La fas1staro bone sc1as llon deca lnlenco·de riu decido tar. posl pubhka cm1k11 P11_r1opreno k 
¡in~ p,¡lrdoni la baskoin, kiui dementas, per ~ta ·.. lnrerveno de Germanio k llalio,' en 111 rlbelo konrraü 111 ·hispana 

l*l~ al ttspublika ttgimo , la met1sogon laü kiu 1• la ii~_~lo; riuf t i nacio! ?í
1
iciale gkard~s lap~ºP:~an¡.' ~ii;;r~; mt~; 11:~~:: 

· · •· ) k 1· · N J b · · k · · •· · Eble fa por ev111 a ven on e •. 
f~lu\Qi m_o.noJ)01tgas a . ª'? t_ktsmon. e ºl!ªl' ~s.., _ :¡raJol -smirÍraJ per jura burero-eslas nor~alai . His~anio, ramen. 
tanQ i, la plimuho el la báskoJ ftdtle kunbatalas apud __ la . ... 'estas fam plenkreska lando; Ri scias pri 111 nega11,v11 ~atoro de 
~t~ra b\s~na popolo kontraü la perfíduloj Je la · inva- . · j,rendoi, pri 111 mizera u riló de pravo sen rorto k" pr1 111 konkreta 
dint~i trup,QJ, . 1 • • eHko de'dign·a apliko de oportuna írapo k jus111 ofe_r? . por d~íendi 
. k la boro matent, la virinoj do, k la infc1noj de ~iel ain railoin k normoín sub perflda .ª'ª_k?. legllima regiStaro 

, · • · • de Hispanio, prera por tldele plenum1 s1a1n mrer~11cl11ln kor:npro-
Ihlffl-ngO. tro,,~as en p~~-eJOj, T1al om rekomend1s al . 1 1 k . . 1 1 ro on k. 111 manieron ae tiú absurda 

E.k ·A· k' .1.. l . . · m son, a cepras nen1e " rm . 
(\\ia dis!Qj esfi a.~utataJ , tag16 1s, 1am t La vems supet , llontrolo. La ministró de muo k aero, en oflci11I11 dekl11ro.' I11iitigas 
l~ 'rilal.,_ Kronw, estis merkat~ tago k tiu cirkonstanco, . •. · , konciz.c: ordonofn, 111 111 milirsipoí de: 111 respublika é+k~d.ro: pro-
iáttn« st?Ota, sekurigis al la murdistoj bonan ml'lsa- ·, 1ellll fiurimede la komercajn sipoln venan111Jn, kun tia afnl! sar~o. 
kron; ro.nan rikol lon! . . . . ~I lof11l11j · havenoj. La koncernaí sipo¡-~spon _d~_n_re· ~d~kv~te 

o ,.._. f 1· ) t 1 . La ro¡· k tegmento¡ · fDte ne devas atenli ordonojn nek poslulorn ·de ll~J _konlrohnro1. 
uom ,...vi a lS sur a emp O)~- mu . . khÍI alimrempe estas · pirara¡ .araklnroj. · . ·· -: ·, ' '.' · 

dt b p«g~jo Sankta :Maria krevts bme; la pastro dise _r- . . . ': La hispana popolo, prelll por tío: g;upÍ411s apJ~iide _k dense 

tanta ~t altdro , mortis dispecigitt. En la pregejo de la .• epúd ala digna rc:gisÍaro; kiu jus • a roge rorsirís ' le ' hipokrirtn 
Jt~uito l, g-aia knal>~to , helpanto dt meso, apud m~na~o, - . irofon de 111 farao pié¡ kruela. Hlap~nio ~e estas A.bisenlo •.. 
m.ndalis · sur la altaro, kie la diservanto mem_ apkaü , · ·=· · !SI 

t:QQtri.s.. Abrupte cuis en lipoj la pregoj... _. .. _. :; ,_ .. _. 
. s.Mnltaj infanoj ptreadis pro la barbara bouibardado . · · · · . · , · ' · · · ; ' 

Antaii mu ltenombraj ,;rinoj, kiuj tiam vizitis la prege--
4 
K o MENc ·o · .. DE.·_· FINO 

' jo)Ji . La monabíntjo de Sankta K1ara, estis alía celo de · · · .. ""'. · · : - · · , · · ·. · •. !. _,, . · 

lA fa!istaj a\iadiloi. Tíe mortis dekdu monahinoj, ~iuJ, ,: ltala . fasis 'ta: · gravulo . dekl~ri's .. duá i" .kÓnv~rsa ciu, 
kiuj logis en la domo! • . . · ·.. . eÍ, Niza, ·1enon: . · .. · - .' . , , . , ·, ·, · . ·• ... , · · ' · . 

, . Ekst~, en Ja placo, kie la merkato okazis samhore, · .. ' · ·•Nuntempa situado en ltalio estas grava ·car alarme 
oni ptt:ttntis .,_nogan amason por la kri11:1uloj. Ili 'ne pre- · • malkrvskas la tiea ·mal nova • fido al Musoliñia •gén io•. 
tttlasis -la bonan sancon! Post la kmela · flugado de Nµn la italoj ka!e flústras k :murmuras · pt'l If:' fnuecrh ,o 

fa ñign,i birdaro i, grupoj da kadavroj atestis fa post- (Li maljunígasl). ' · · . · · ' _-· ' · ' _' '· · · · · . · 

St~ ojn dda fafüma besttgo ~ - .. . · . Alía grava fakto estas ';' k~- itala(armeanoj kokr is 
, .Tid Dura.ngo, la tradicie .katolika vílago; estís ·. ko~traií fasistaj milicoj. Laií . niilitistoj, fa,· malvenko d¿ 

puara dt Ja dekndacloj de Dio. Ankoraüfoje, . vespere • Guadalajara estas nova ·pruvo pri absoluta manko da 

~n 1a·sama tago, la fasistaj avíadílo¡ revenís, dafirigante i ,, ddí~ciplína spirito. La su pozo k~ _en fremdlando oni kr~· 
~añ ttmadon dt bomboj . Nova 'murdado . de Ja· sango- as ke la forkurintof de Gua~alajara estas soldat oJ, 
soifaj •naciistoH Sed ne suífüs lau~ajne, ear du tagojn furiozigas ilín gis tía gradó ke -~n milita klubo de _Rorno, 

pos4t, ili refoit ripe~is !ª viz!ton k ree . b?mb_ardis _ la . . .' ~~n~ralo R ... dirís: • -Ili esfas fásis~o;, · dó ,io pru vas ke 
trankvilan urbon, o¡¡;.az1gante novaJn vikhmo¡n te . la . , tlr ne .estas soldatoj .• , , , . . ... .. · .. . ·: · . . . , • · 

· $fllkulpa k smddrnda logantaro. . . Laü líu gravuto, esta ·s ankorail alía grava faklO. 
__ la_ suda p.a~o de la ~ndo, en la _samaJ tagoJ, _-;· ~ussolíni ·dezíras sendi · novan · helpon · al Fra _nko, sed 

ac:roplan01 ~o~ba~1s malb~~ant _ la urbo~ Jaen, . : h dúbas . Ne pro la decidof de Lonq~na : J<0ini_tato, sed 
l!ombro da ,-ikllmo¡ :nter la _aviJ~ l~ganta~'? est_a! ekster- .• P:º nova, supermezura, kruelega duba: C~ ta n6vai f.i· 
ordina~ En a~l>:'1u urbo¡ ekz1stu n~m~ m1hta cel~, • . !1sto.í, post alveno en Hispanio, dizertos el nlai vicoi por 
pot-4 nta 1tl praVlgt la atakon de la fa!1st~J aeroplano¡, . ~n .h, kun la respublíkanoj la hímnon · ... Bandiera rossa• 

Jm du nomoJ por esti aldonataf en la_ se!10 -d~ -urboJ :.k • ·(Ruga Jlago) kíel farís ·uom' da kaptitol en Guadálaj árn? 
. . . ' . ' ' : . . . .. . 
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KIRASO.·.EL INPANOJ ·. SV:EDA KTJNf~AB()J~() , 

Jen·ábom'°~~a éplzodo·, ·vera kÍ;t ::1··0 .· 'PLI \,•s·A I\TK' T' N, E , E. K.; z1s" r' .A, s 
' morto, w la front_o de Asturio:_ . ., ¡;, A . ,u 

En· sektor ó apucl Ovledo, rlbela . . l · 
· ono estís preme atakata de la L11 •vcd11 1111ict11m pruk4tl un1111ntm1; unru 11lmmc111111 ll/,n1,,o'l '" 

garniz . unh,111111 11g1Jdl) dr 111 f;i6J•1nJ f( .. 11tr11J,,j, ''""' 111 1!111"tfll ""'"''"' J•r11/, kluJ 
rninístoj. {.a faSístoj intencí s elí_rí sen- . piel lldlnde r11¡m,,1., prl 111 1,k111.lnr11J1,¡ k ,,,¡,,~,,. 111 111 hl•p11n11 1,11111m11 • 

k 5" Neníu ¡,ovís hel¡ií tlín ear la re11t,1111rn kl11T11n r11/1n11 "vldl 111 .,,,,,,n llr. 111 111nrlí111r11111 lnrnvrn r, dt 111,1,r , 
su ce , puJr,J, ur11• 111 r,men<:11 u111.e111 ,c11í1d,1,r111t tfM1llel11fll!/J hJMMl1tlllf1,lm,:t 
proletaj síegantoj tíon maleblígís. · · ·· 11pcr11'ltil en rlu ,,111 11vw11 11,1,,,, Ok111,e rlr. ,,,,,,.,,"' " lll 1f111p1111l11 de 11ml1111 

F•nfinz estís Jam oportuna lá mo- l11ncn Ql11 tdred11kr1,w, pmfe1111r1, t-,el¡er•r«dr 11krH,lt en t4<f11r,llf,r,¡r, ,,,,11 l,t 1 • . • • . ••• lwn•tn11111 rut,rllm el l11dl111l• lcn11fn pt 11-.t¡¡11¡,, JJnlnJn, klf1Jt1 tl41t ,,~rltJ~llf 
mento por <lehmhva alsalto. Sed tíam, • . k

1
4cnrlle 1etl~I• 111 nl11 rerliikcll) lll'k', dr>, I;, !htrl'im , 

kíall1 almarSís avangardo kun bruego . A reto <la homoj venlu aÍ Oéfü·hore por l!al'l,lei pf.r,íp~ llf Vtluron 
de bomboj, la ~efo ordonís trumpete al Hispanto , . , , 
la éeson de' 1' fajro. Ce la forblovo de , . Ili dire_k!<.1s sin al ne~onata 110,to .. Kle>n oni, kun ,R.rtl!rn, ¡.,ova, nnlnO., 
la fumo. et pafoj k eksplodoJ, la po- dtr1_ est~s ke 1h hayos pemgan, k· dan~eran ()kupon, lli e, tíl~ , u,vojf. al lit 

ld t ¡ h lf b't k · . reg,ono¡ de la Mor-to, .. , , . 
polaJ so ª 0 ª 15 su 1. e un miro. I í ne star tí~ en veturo por parto¡mml lMfillojn, C"7toJ da f;V~tl o j ro,, 
Sur la · para Pe tol konkerendaJ, · ne veturís Íª"' kun tíu celo. MultaJ el ilí l,uí 1111J¡m vívon ti!!, f.~fít$ ~ovaPJ,, fe,uus 
apHís ·Ja fii;?uroj nialsatíndaj de fa• J,atalo, kíu furío1,as en la solecaj montaJ reP,lcmoJ eirkÍll.í la hlJ ¡,,;,na tdu rtio 
sistaj legíanoj sed nur dramecaJ in- k en la ruínoj <le v,íaj antaúurhoj . NP. prn Ííl rlv.'IÍgÍI ,mlono la ~vv;ñol anond.i 
f. · vízag· etojl · · · sin, llí ekírís, pelítaj de sía ~ento pri ¡usto k hom~rn, llía .wrnmt10 vi ta~ IJia 
ílnaJ. . . · · • !. . · '· vivo. t\ntaú tíu svecla junulo kíu, mc,rfante ~ur I¡, h¡¡fíllka mpo, vckl~ al Alaj 

Ph _ol kvi~dek 1!lfa~oJ,_ Je ago de 'kamaradoj antaúenírí k nv cedí, oni d1tvas malkovrí , ian kílr,on! f,i oh:rh 
kvar gis dek ¡aroj, eshs t1e tre palaj, vívon por •tío, kíon lí rígar<lís · 11ankta, Se ek?.ÍlHíHI lo f,!rantla en la homíl 
mutaj pro teruro au spasme _plorantaj, · vivo,. estas · .Quste fíu símpla kl21r1.1 sí,wfero. , 
kun elkavígíntaj okuloJ. Post la ínfa.: . ~· •. Tí11J el níaJ fokaj !'iamlan<lanoí, kíuí ho<líaú ekveturo, , Iras r,o, l""nkl>nli 
noi, sírmante sín . per ilíaJ korpÓj, la· same oferprenan, ~b!e. ec plí postulemrn, o~upon, llí v.lír~s ¡.ior,kon~olí k flegi •· • r k f d' f K' 1. · sur la batalkamµo¡. f1u laboro Plpremos c1un forton, kwn ih '11~¡.,onM, Jlj 
fa~•s_toJ. pa ts . pa ª .15 re~eze. ~e · míldígos-la suferojn ,Je la ,JísfüítoJ k krí1,lígítoJ, ílí kun íH bíltíl '.v~ kontr/311 la 
atakt t1amamere? Ktel jell bomboJn morto, k ílí 'clono!! al tíuj, kíuJ tran spa~c,s J;, agonla n limnn, ínter vívo k 
kontrau la tranceojn? Certe la . unuaí · morto, ~ían kon~olon, kían 1,10vas <lon1 homa JiCJvo. llí akceptM J.., atii1'tía)n 
falíntoj estus la malfelícaj ínfanoj.~. vortojn k la lastajn pa)J1ebrun10Jn de lll sírígínrnj okuloJ, , 
La mínistoJ írís malantauen rézig- · · · K!a.1 í1í ekíras renkon!e al_ tíu~ 1,1:_n_egoj? Ne nur ~uperhom¡,j klt,podoí 

. . . atendas 1hn, sed ankaú iiangeroJ. K1ill 1h 11e r "Míl'i hvJme en tM,tk'IIJo? U.,t;,i 
nan~e ~r• o~ensiv~. La voto arrstat_atíis malsage jetí sin en tíajn a•tenturojn. Je~, natur e! g,¡f11s tíu mal.sag~ro, tamro, 
~zr msulto¡ la eí1ko~ .de la. kuglo¡. kíu gírmas la kreantajn faktoroJn dv. la h'1ma mondo. Ní ví'1ais ki1d ma1amo 

Venís la nokto, . estís ebla 'nova detruas la vívon •le por,oloj k índívír1uoJ, kíel gí de1,~rtív,a1 éb n, klmi nek'al- , 
ata!(o .. Tre silente, grupoj da mínístoJ ku_Ieb!aJ gen_er~cí~í, k~nt_r_uís. Óí ne ¡.irú<lukt_as. Óí <l~tr~a~. Se<l el la fluant¡,j 
marsís aiidac e tra la ombroJ· ílí saltís ve1no1, neatmgebla¡ .il ~ia. r,ote~~o k neni¡,m. me1.Ur1ta1 per homa io n.-Jllo, 

• . ' . . . . . sprucas eterne homamo, km <!aurigas konstru1 la regnon rle bono, E~ta, Í() 
kurage en la_ p¡,~apeto~n k_ 1~1,ci~us . grandj! defendí ]21 Juston en mondo. Úí valoras la ínve~ton de; la vívo. L;i 
furíozan luk!on, km r~ptde fm1g1s per· ;_sama día spíríto, kíu peJ;,sdlín oferí la vívon por la ,bono loga~ en ílí r,íuf 

'la ven!<o. Mortíntaj au kaptítaj re~tís ekir'as por flegí k míMígí doloroJn. ' , ' 
larnalamíkoj.La popolaj soldatoj.emo- . ' .. '._. Kíuj spít_as la ,morton ¡.ior sírmí la .hómecon k justecon en nía monrlo; • 
cíe k avíile serlís ta infan etojn.' Oni ' tíu, kíu batalas kontraú la morto por la vivo <le Ja falintoj, .~ervas al la i¡ama 
trov·. T a ud flanko <le la tr.ar.éeo e~_ocío. lo plí sankta ne ekzístas. Ilía' gvídanto esta'! tíu potenco, kiu Jev~ 

_is ~ m P . . • · 1 man estadon super la sferon de semenceco. • ' · 
nodllaJ per snuro, kaúnnt _aJ sur tero, Areto da homoj persípe forveturis por serví t e ambulan co,,, 
treman te pro tí m o 1 pro s01 fo k f rosto... ... ~//,1/,,, /H; 

!iones.ta opínío de-.la mond9 J.E~ :, 
Asturío; ee la sektoro de N~va ·Pordo, · 
en Ovíedo, la fasístaj trupoj ·ne fortí.: .. 
kí~ís fümejon, per cemento .au per . ./ . f, ;. ,,, 
! tono sé<l per malgra n<laj búbój, kun , · · :t 
díkaj Snuroj por evítí movó11. Ja · la ' 1f1 

malfortaj korpoj ne esfís materje s1;1-· , .. . 
fíéa protekto, ta·men Ja fasí.stoJ ka].:.' .. 
kulí5 !rafe k perverse jé la humaneco 
d~ síaj atakahtoj ; ~ú . tíuj tí ,.p.Jvtis,. ·. 

·d1rt.ktí normale eksplodojn .'kontraú · . 
J,ozícíon kÚn k·1Índek ínfanoj Íími-
lJítaj k ploremaí? · • ' . 

. . 

tíu 'mí1íÍ~ estas abÓmj!!na ·; n.i 
dubas tarnen tu íam ókatis símíla 
e~ízo,lo kí~l tíu, ·kiun plenumís, por 
Pllblíki:I honto, la fafü taj maJamíkoj , 
ñi la Jarn fama s~ktoro de la Nova 
Portio, apud ·la urbo Ovíedo ,,, 

pum rl~zo po.sl b11111to, 111 e11n11 humoro de 111 popolaJ eold11tof, lnkr muzlko de luinJoJ ,6 
rldoJ, pruvae kc ddcndo de libero .~er llrmlloJ ank11li póvaa ea1I eC. aa-rllbl11 laboro '. • 

t 
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.. Nia tri~, Vén_k() SO( ~heria· 'kartlp'O}> . 
.. • .. • . -· • • . • • • . . ' • .. • ,,. -... ~, t • • . . ' • . 

Sur ebemt kamp(?, ni . atingis nían ' . . Ctul 'anÍifasistoj rigardis al Gúa~. ricevita help .o¡/ áeróplanoí, . tankoj k' 
unuan_ venkon en Arganda; la duan, . dal;:ijara k tamen, en la sudo okaza- · : ar.tilerio, kontráiíatakis . energie ', kiel 

'ben '3r1huega kaj )a trian, en ·Poz~- . dis_. gravega event?, Pangere grava · en-Arganda k Brihuega;_ili balais la 
l_ank_o, en la provmco Kordobo ,. ·. eshs la mómento :.. · . . cielort k ·. la ·teron, kap_tls :;oldatojn, 

La and~luziaj frontoj havis, ekde . : Sed la defendantoj .de Pozoblanko · materialon, rekon k erts ampleksan 
l~ komencn de la ribelo, . specialan ' · .ne .ti mis . .lli bravege rezistis, halt_igi~ ionon k tuj ni reprenis Villa nueva k 
gr~vecon. Car la ribelo fiaskis en'Ma- , la atakon · de mauroj k le__gianoj, tagon · A!ca:acejos. Niaj soldat_?i. reka~tis la 
dmlo, Barcelono, Valencio k Bilbao, post' tago ... En la antauurbo de Po- mme1an zonon . La Mancu¡o estis sa-
~i estis devigata sin nutrí per la sol-" z0blanko iom post ekmalaperis ·la im• vata. :ltalio ne plu pósedus la minojn 
datoj dungitaj en ·Afriko. ll'i venís •el · petóAe la atakantaj trupoj . .. : , - · · .·. . de-hidrargo en Almaden, kiujn gi avi-
tiu kontinento per aeroplano¡ au ko- . :. M~lgrau la bezonoj .de la ·lukto ien , • das por kompletigi gian . rno.nopolon. 
mercos\poj, k tra Andaluzia regiono ·tiu provinco Guadalajara, ,1a· regis-, .. -:· _. Pl.i ol. k.vin cent kvadrataj kilome-
venis al enlandaj frontoj la . maiíroj k. · taro n,e malzorgis · la sudan fronton. , troj estas .~onk~ritaj de niaj trupoj. 
legia _noj, kiuj devis kompen$i la . mal- Ba_ldaií venís · help,o ; Unue . aperis · Tiu venko estis pli_ senbrua ·, ·sed pli 
h~von de soldatoj . , · · · · ·· ·· • aeropanoj, poste tankoj, artilerio k · . eflka ol la antaiíaj. ·,; ·. • · · 
. . Tiuj siurmai trupoj n·~eblfgis. al ·ni • kelkaj batalio~o¡. , . . .. . .. . . ·· ·. Tuj la_fasistoj komen~i.~ novall ata-

: ko'tlkeri Kordobon k Granadon, ürb6j La .~tak_o eslls_ m?me!lte · balttg1ta .:. kon en Nordél. fronto: Tmn f:O~!on ni 
n~r: parte blokitaj de niaj rnili~a~oj, · La _f~s1sto1 _ankau. r~c~v1s .helpon: ·~¡ · nur Vi>Vas rek!e helpJJ>er u_t~I_aJ aero-
k1u1 tiam koµsistigi's k9lonojn de fru- Sey1IJ?• Iu 1tala d1vmo, km ·prehg1~ . plano¡; s~d ~m pov~~ gm ?~lp_1 nerekte 
poj sén milita instruo sen sufica ar- vo¡ag1 al 8.urgo de Osma por helpt per persts .taJ atako¡ ce ahaJ.f~ontoj. 
milaro, sen cio necesJ ... · ' - . · · · ·· la italajn · trupojn de Manzini, · kiuj · Nía venko en Pozoblanko certe ne 
.' · La afrikaj trupoj, la germariaj · k _.b~talis en Gu~~alajaraj frontoj, ri~e: estas,-izolita operado; pli kr~deble gi 
1talaj trupoj en Andaluzio mem estis · y1s <;>rdonon m al Pozoblank (); t1ur · rnontras la komencon .de daura pfen-
organiz.ataj 'k sen da taj al dive'rsaj . · 1talo1, kune kun la majiroj, J.egianoj k . . siv~ kun du ·celoj: helpi la . de.fendon 
frontoj : El tie-eliris la fasista korpuso, nova kon_tingento ~a germa!1oj-k aliaj .. · de a)jaj frontoj k prepari latí~e .ces e la 
klu konkeris Badajozon k Talaveron . elerneptoJ, komenc1s duan k ph fortan ·._grundon por plenu_mo, en·.tauga mo-
helpis · *1 la siegitoj .de' Toledo k )lost~·, · ofens1v_on k~nt~a~ Poz~blanko. Tri · mento, de la eiufr~nta ~efinitiva atak o. 
infencis kapti Madridon. . .,.-. . · . ~ol.onoJ _a~tauenm~, kpplts Alcarace- ... ·· .La konstanta senaado de :gerr:na-

.' Kélkafoje ni álve11is gis tre pr6k~ :ios k 11! ·Jam. kreihs ke Pozoblan .~o . naj ½ it~laj _trup<?i !,le es!as . p,aro por 
· sime .al andaluziaj urboj, Kordóbo k · eSlas tu¡ ka ptota. . . • , , . ·, . · kr , m. a.t_mgu bala _au . la f1pa,:n ·. ~e~kon, 
Granado, s.ed .neniam ni atingis • ple- · .. _, .. Sed l_a ,~espubhka _J trup~J, . /<.un la · ~~_.pr?h \0 1 ~\:lr) a. tuta ?.~mar? ·.· ... 
_nan s_iegon cirk~u in; ciam ili . havis . ·: :: , <':, .. :_,.,,.. ' ' '"'i '." "•ht .; .•. ;' .. _.·,.;,~·,:,:;.:•if•r,~•"; ·; ." ~. ~. -~·, ··;·;,·~:.:,_,::· 
forvo¡an komumkon . kun la ekstero; . ª 1· · k k. · · · · •• • • · . • ... , • · , . : • · : . ··· , .· ... , . · 

k. · k' · ·¡· · k · · · · · 1 . ~n • mozal o verl• bel• de ... , . . . .. . .. , . 
. laJll ll1 ata IS 11 pet!S .,Í';1J ncey1~ a ,-, . tiispa~lo ; •~tas le Andj luzlo la · .· ' .' ,· .·· .. , . · . <.• '.' .· ' ; , , . . '. ·•.' 
bezon~tan help~n. Ih_ pov1s rez1stt. k 're11lono de•• . lnk~nd eska lum_o. ' . ·1,·:· .· •,• -~" ~,,. _: •·,· 

• ec factle kontrauatakt. . . . Ombro lnler blanko grlmacas lf0)e, ,,, . . i •• " . ' . 'I r tf ·~ ' 
.' La ribelaj atakoj, en Aridalmfo, . . bll nd'i• l. sur ·~ pelzego Ir• lr• cl~ ·, . . ... ,· ; . . . ~ . . 

-· · • · , J k . . de ebe11el pe! teiol ksl••• l dometo¡, . 
Ctam eshs msptrataJ ·a e OnOml~J pork lulle geranio•••• • embl ú no 
celoj. Unue la minoj d'e Riotinto; due, koketoklakelk o etrlbut o de pureco : 
tiuj ,de Peñarroya· poste Linár~s 'k . Nun, llu sÚde parto de le his pen• . 

Jaen estis la celoj. 'La fasi~mo' celis . la popol o, enkoreü k~n clg•n• lraJto , . 
• • • • . : • ekrlges !olclloln .k su llrl¡e s ru~lloln 

. r1eaJOJn sube k sure de la tero: ·rn1-·. pord efendl, l•m po'st,de, la.kom- ; 
nojn, olivarbojn ktp , ktp . . . . pojn, ia helmoln k ee sl alnpr opra1ñ ... . 

. . Kelkafoje ili atingis la celon car ·. . . vlrlnoln l•l• ' trodic!•l ,un¡ é¡¡oJ d! le · ., 
·¡· · d' ~ •¡ k ,.. fe~dejslnJorldol . •~ ra!lsre ellkedo " • .1 1 pose 1s taugan arm1 aron am,eon . , · . . . · · · · · ... • · 
kun disciplino; i1i povi s difini la los · >.. · 
kon, tempon, k 'ta manieron ··ataki ·. . ' ' 
Tia'l ni ne povis helpi la heroajn _ mi- · 

' nistojn de ·Riotinto, kiuj eltenis .-gis- : 
rnortan rez'iston, k ni perclis ankaií ; . .. . . . 
unu post alia, gravajn vilagojn . .' Sed ,' . · . · "": ~ : 
malgraú tio, la fasistoj iten,iam .. povis • . . , ,, : -:. · ', . :. . . 
altfeni gis Linares k Jaen. . . ;. , .. . , . ' . : , k: · 

... Lerte ili decidís la momenton ·:· . . :., 
ataki la zonojn (le' Puertollano .,k · Al- . • · ' ·" · "' 

. madeh :. Tiutt ··qperacion · ilí : kóme~cis · 
ki~m ·1a italoj .atakis . en Guadajara ; ·, _ . . _. .. 
kió ·kr .edigis al ili, ·ke ·:ni , ne.: povos ~ · , · . .. • 
sendi h~l.pon al la sudo. · · . · · ·. · .. . 

:-En ·Kordobó i1i kü-nigis •maiíro in/ . 
legianojn k sóldatojn, .RI\· tute, plj :01 · 
dek mil batalantoj, krom . seilnQml;>raj' . 
tanko); ~ero~lanoj k .artileria baterfo .· · . 

Pér.tiuJ '.e-lementój, la fasistcij atakis . · . 
tau dfrekto al Andujar; . tiam . estis . la · · · ... .. 
tagoj kiam oní batalis en :Trijueq1,1e:k · · · 
Brihuega. Fasistaj trupoj kayti~ ,Yilla_-
nueva del •;Duque .k . antauenms .al 
Pozoblanko, en fía rabema intenco . • . 

• 
'> . 

t 1 

• • ' i. ~. 
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K~fSTO . KAU MAHPM •E'T-0 ._. ,. '·, .' , . 

- N ·O'.VA) '$ AJ~ k"t ,(: '·Ai.t A N.Co 
L~·p?rtopren~ dé 1": m·~iír?i ~n la i:nmt~ fra Hispa-' ·: Úk .omencé esÍis · kvazaú Jíbérvola rekrutígo, farí~ís sen-

nio estás unu al la plei md1gmgaJ faroJ de J~u monstra .. · • kasa, ·perforta yarbado, p_er· ki?í la í!ld_ig~n~J grav1:1lof 

rtbelo de ~ilitaj altrang?loj kont_ra~_~ia P?P9lo. ·. • . négocis, enposi~ante monprem1on po t1u m1zerulo de-

Se on\ memoras pri la klas1kaJ ·1amaJ malsukcesoj vjge sendita al .la hispana batalkampo . . · 

· de niaj -generaloj én Maroko, Óní ne povas forgesi, ke la · · · · La maúroj, senpov<1-i, submetigí_nte al sta fatalo 1 ne 

éela kaiízo de la katastrofoj c,le la Hispana Arméo tie, en plí kontraiístarís la neeviteblan desttnon. 1us alvenmtaJ , 

la nuna jarcenfo, _e~tis la malkapablo de la armeestroj, · · ··.' en la havenojn d~ la hispana teritorio ri_gata de Fra _rt½~, 

, ilia mank_o de pohtlka perce~to por g":in_í la · konfí~on k : •:. ,"la marokan?i estt~ senprokraste: _se~~ataJ a~ la fajrohmo, _ 

, la simpat10n de 1? rn_arokano¡. Male, ma1 genera lo¡ kun . · En unua _v1co, ·kiel stormtrupo¡, _th faladts seneese ½ 
· maJmultaj esceptoj k preskaií la tuta oficiraro, · traktis , la •· ,,, . íliaj kadavroj amasígís. Iliaj k()rp,oj .estis la parapeto) 

indigerrojn kun malrespekto al ties moroj k religío, hu- , ,. . -por . la germanaj mítraliloj. · · . . 

milige trudante al ilí_ sían . ·superec0n de ínvadintoj . Se · Oní kalkulas je mjním~ine kv~n4ek mil la maiíroJ 

1 la le~anto at~n_ta_s, ~e la m_a_iíroj esta~ ege fídel":j -al · sía · :; .ven~i:ita¡ en _n}an. ~andon. ~le¡parte ttu no~~ro estas eks-

, r elig10 k trad1~10J, g1~ fanat _1kemo, om . povos ·factle . kom· . . . ·termita.Al 1lt ~mt pro~es1:5 te ron _ k _Jam th putras sub 

• preni, .ke la htspanaJ trupo¡ lasís · en Maroko • nur post- i . gi; Novaj ~ontmgentoJ estas varblfav k ankoraií varba-

signojn, pr~víg_ant_ai ~al~mon M la maiíroj .al la . hispa- ·· . . • táj, el ciu _eksl~ema pa5to d_e la Prote½tor~to, . ee ~e 

• 11aj konkermtaJ m1httsto¡. . . _ , , ... · . · ···'.• .. ( franca zono, k1e ankau ekz1s!~s •pat!'lot~J• .1!egoc1stoJ, 

· • Nenia¡p do, povus ;la índígenoj aligí volonte la kiuj etikasigas mqnon pro ~m v~r~1ta md1gen?, 

ribelon. Kiam e~tas dísvastigife per blufa propagando ,- ·... ., · Efervesko kom~ncis re~1 _ce ttu! ~volontuloJ•: Pe~ 
ke la marokano¡ partoprenas ·la milíton propravole," .oní .:- : raportoj k proklamoJ elsend1taJ de ma¡ aeropla~oJ,. o_m 

publikigas falsajon. Nur per trompoj, per sistema _ men- .· i ler _nis -la krudan veron en Maroko dum la ma~roJ . en 

· sogado, sukcesis generalo Franko envenigi maiírojq al' _ ;·, Híspanio sciigis pri la realo proprasperte. Mult~J. maro-

nía !ando. En tío, kiel en .cío , estís uzata Ierte la ·f1lza· , . ,.kanof.dízertis. ~amtempe, granda nombro da th estas 

-1aktiko, karakterizanta ciujn trajtojn de la . krima ríbelo .' < .kaptíta de níaj soldafoj . Kaptitoj konfesas, ke plurfoje 

Sed por atingi lá rezulton celítan, niaj ~nacíístój• '. : ·. :ín_fer-ílí ok~zas fusil!Uort_ig? al ~~iíroj, rífuzín!ai ,batalí, 

·bon·e profitís, kun sufica anticipo, la servon de cerfa( ' , ·Per teror _aJ_procedo¡, om hksas tlm en la tran _ceo1n. 

smskrupulaj marokaj gravuloj, sin nomantaj •gvídistoj» · . . ·.· - --Intertempe, ne plu restas trqmpitaj maiíroj. Ilí e~tas 

-0e •Mc.iista• movado en sía . teritorio. 'Elpruvigis ~nko- •-· -'.· tute dísrevigitaj k bedaiíras sían malfelicon. En titi 

' Taiifoje, ke ciuj _naciistoj -trafikas k ekspluatas , ce aliuloj ; •.', . fremda Iukto, nenia iIHereso ligas ílín · k ciu scias tíon, 

la sen ton\ kiun íli emfaze pretendas monopoligi" kvankam ·· · kío aten das lín en Hispa ni o. Sed la maiíroj ne ha vas eé 

, Hí_kutime nur celas konservi sían privilegian po'zídon . . · .: · étan sancon por proví ribelon kontraií siaj perfídaj mas-

Kun la kunlaboro profitcela de tiuj ricaj" superuloj · · .. troj, _kies tiranion ili malsatas k suferas . · · · 

la triboj estis zorgé senarmígataj, por eviti ebhijn • ·mal- - .· ·. __ .,;_ . Malavare pendigis la fasistoí, religíajojn ·ce la kolo 

agrablajn okazontajojn. Tio cí estís la komenca ·.preparo :'-'. . de la mahometanoj, cíamaj kontraiíuloj de I' katolikismo. 

<le lá tuj eksplodonta.ríbelo. . · . . · : · · _ , : · . - ·· Níaj piaj episkopoj tute sengene benadi-s la .maiírojn, je 

En Maroko, gi eksplodis la ._17. Julio. Subite, la ·. -. · la gloro de Dio, k la marokanoj a kceptís tíujn flatajojo, 

nacía .. standardo estís forlgata k aristataiíígata · de la _ kiel pruvojn pri altestímo de tiuj, kíuj laiílonge de jar-

-Oukolora monarkia flagq . . La fasís ·ta ofíciraro sangis . · · · centoj istis iliaj rasaj malamikoj. Sed la maiíroj estas 

siajn respublika}n emblemojn .. ER:aiídigís . laiíte ia krio. · · fanatike kredemaj al sia Profeta; finfine ílí ekvídas ke 

•Supren ~i spanio!•-sarka~ma . espríino _ en ~íaj-busoj --:- :. ilí . agís malfidele . al sía religio, __ kio signifas eter'.aan 

k tu¡ okazts amasi:l pafmorhgado k.enkarcer1gado ·al·la :· : ··postmortankondamnon . Krome, 1h komencas malkovri 

,. laboristoj, funkciuloj k milítístoj lojalaj al. la Registaro~ · . ~,-k_e malantaií la malamataj genera lo;; staras la fantomo;; 

Eksterlanda Legio estis pretígíti:l, antaií la . eventuala ; - -:·, ·celantaj pludaurígí ilian malscion k ílian mízeran vívon: 

.1am antaiívidebla _ rezísto de · _la · metropoláj · soldatoj. • . la Katolika Eklezio, maltolerema k sin trudanta kun 

Ankaií ~stis· forte pteparataj la reguláraj indigenaj trupoj, ', la fasísmo, kiu kontinuos la ekspluatadon de la fe/l~h"-oj · 

profesíe-devígataj obei ordonojn de siaj kutimaUefoj: .. ·profit e al 6erif-o aií al koi d-o. .· · · · ' 

Rapide kreskadis la alflu·o de fortaj konlingentoj da :_;_· . ··: •. Neeble .~stas do, kredigí al la mondo, ·ke la maiírój 

ma_iiroj. cerpítaj el la interno de la regiono. Kíamaniere . . altg1s la _fas1stan ~rmeo'.1. propravole k entuziasm¡, ec 

oni var~ís l? unuajn indigenojn? Oní sdigis neniu:r¡ ·prí ·. - se. Franko promes1s al tlt n·acían sendependecon, kío 

la vera kialo. Al neniú oni díris¡ ke la ten;io esfü; almiliti _ · ·fakte 1:e estas vera .· Aliflanke, la mqiíroj ja bavas sper-

en. Hispanío kontraií la Respt.iblikd Registaro. _ Síniple · · t?n . prt la valoro de párolo de perfiduloj, makulintaj 

on_t diris ª! ili,. k_e,_~ov.a st~~.estr9. ~ezonis bonafr1 ni~t~~ ._ ·. s1an ho1:o~on. Se la ~asista banditaro pr~>Vas sílentígi la 
ka¡n labon stoJn por . labon ·en la metropolo en .kampa ,.;,- , ~rotesto1n k plendo¡n de la marokanoJ per promesoj 

kulturado aií -én konstruo de soseoj. Tíal oní dungis _.ílín,•' . . hasp ~caJ, help e de __ la índigenaj ekspluatantoj _k · se tiu 

kun promeso de_ all?ga de~peseta salajr _o- p9 tagó . ,.:·: bordo da generalo¡ s~kc~sas pre_z~ntí ~l la mond_o gra- . 

. Estas kons1dermda trnokaze la malalta . kultura . -: tulan paradon de mauro¡ en Sev1l¡o, ktel dankan viziton 

nivelo de la inaiíro, Jia ekstréme miiera viv~,Jin di.ron-· ·. •. de m_ar~ka popolo _ al sía •protektanto•; cío éstas rezulto 

sklaveca ; stato . P_rq · tío ,jli facíle .englutís la • hokon . de. · · • de _lertaplianovroJ d_e marokaj &ravuloj, sínvendintaj al 

la tromp1l0. .. . _ . · . . .. . ··. : ..-, ·, .. .Franko p~o _monp!ofita celo '. Iu stmpla maroka popolano 

Post la organizado de la unuaj homaj ekspedoj, la_· . ·, povas esh !tel amtko de Franko, kiel kokino de vulpo. -

v~r~ kornencis kuri de buso al or elo. Fran _ko ne dungis . . . - · . . : · • · . · · 

maurojn por labori ·s¡,d por mílítí kontraií . la hispanoj. -:: .. . ·C . ·Marc-elo JOVER ·· 

' Ekaperis rezistemo cé la marokanoj, sed vane jam. · .. · · , _'. • · . · . -· . . . e_r,e~ektoro de 1~ urbe aoclellsla j"rnalo 

Trude_ilí estís fortrenataj el síaj .kabanoj · k tío, .kio · · : (Spec{ale verki /11 po~ i>o~OLA fRONTO) 

Estim.ata kolegaro ·en_:la grav~ kij tre soléna lnte rnaci~ -KÓnferenco· t1,.1j okazonta en p · : 

Jen. f aktQ pr_i .jam ·kónkr~t~ .:a·p,iko -~e_:·~~p.era~to._:'en -·_la .m·oclern:•z~ivo! 
. . . ' 
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i:11 t-t. i,.prllo, ;I~ ~eñ:erai'~ Ko! ·.' si.ía'a respübHka .-i'rme 'ó /' fÓ.rgi_ta p"é°r.. 

misaro k Mlnl,stro por ekster11i .. 11ri;- ltiktado k venko, tíel . glora . kiel la . . toi, Julio Alvarez 9el Vayo, _pro~ • . cen ,tra, .las\s '.mala ·ntaií. gi Almade _n k ' ,. 
. noncis· ra~¡e, po~ 111 ri.bel11. ióno, ... rom .p~s ·!. t~go~ · J?ºSt tago, la Y?ala~i~ ,i· jenan emoi:lan alvokon: , , · . : • ,. _ kajn hmo¡n, km¡ ne . pavas haltJ.gi .gtél!'l · · : ·. . . . . ·· . nedetrueblan ~iúaií.enmar~on. . . _ :.'. . 

. . : Hispanoj de· ribela ·zonol '. . :>: ..... :· ...... ·• °K.~j ·ear ·, en .la centro k ·sudo iÍi . ne . • ' . . ' 
\ 

Al tiu , kiu ankoraií. séntas emocion .,ha vas . videbJan .persp .ek!ivon, · pun .ili . < . • · : · ;_., .· :. , · . . ( pro Hispanio; al tiuj , kiuj n~ dege- vihintencas .kuragigi,pd .p.romeso pri ·· , ·.· ·.1.·AIINACll5TA11· ·ARMEO !',. neris .gis indiferente antaií. la fakto . ba.ldaií.a . eni.ro • en .Bilbao . .. Cu esta~ · · ~,,.w,~~.,;.,;,,/.,./,,;:,.,,,_.,..,;,;,,,.;,,,.,.,,.;_;;;.,./N//H/.,.//N/.,.,..,,,/,,,.~ . ke .la . perfido metas . ilin je _la s~rvo difinitá I¡'! dato? : La _sperto -konsilas •• :_. · : ·:. , ·. . .. . '. · . · ;. ·..; ·· w,.,~,,., 'I , de 'f~emqaj potenc?ii al tiu¡, ki~j aií.s~ :· ~sti'p\i ,re_~pekteme, rilate -~~-la .tempo, ·, .. •' L·1·· Ll8Cft1l110: nc· u1rp1111·n 111·: . ku~tlS en G~ada_la¡ara,_ monten_ton ·,an- . . ol gis nun. . .,, ,., ,. : .. ; . ;, ' ' . -· . : lj IJU lj · n u t_a~ la venko; .h1spána¡n ,_vQeo1n, .ple- : .. · : Nia ··absolutá decid'o .-pri' venl<0,·: :· . '. • ·· . -,._ . ··. -· · . naJ? de kurago 1mpeto, prokla~an!e . estas kaiízo · ke . eiu malam.ika -.atako .. .. : ·, ·· Oel)'eralo Mang11a11 mem, tre ~en-\ ,ta · Juston . de ; ma_ afero kontra~ km . . okazígás · plifortigon d_e nia • bataleina ;·.; ' ·. •. 111e; ra.kQnlas. ar.ni 111 ·a~.ekdoton, kiun , .. ,nepre_ d~':'!1S hask~ 1~ h~lp~ de mv~-. -spirito, k same 'kiel la a~akoj kontrau . ·. ·. · i · ni ti-sube ilperlgas; · :·. :· · · i¡ qaJ . ?lVlZl~J;_ al t~u¡, ktuJ 1~m pov1s -~ Madrido kreis la armeon de la Centro, , ; Antaií. kelkaj tág'oj / eii la fronto 

\\ 
kred1 .ke th luktas por ph .granda . . kies •miiita · kapablo nuntempe estas ·, · · · • '.- : . ·· . ·. ·. · H ·1span 1·0 Sºd ki'u¡· nun nº povas 1·g-" · b' t k t E~ . : ovus· .de Guadala1ara, sm prezefllls al nia1· . . ! ... . .... • . . ··. one • a sa a en uropo-1;111 p . • · . · · . · . .. · •· · ·. , · - · 

1 

. · non \{e 1h nur_ estas _110¡ e:n mano¡ d,e . . cili · qekduoju ·· da laií.daj . . opínioj de ; tacmeQt0J ·J!Jn¡'l. v1r°.,· kun a~pekto ~le-

1

!\·· :_· · grupo da _-::ierhdanto¡ al ._propr<)-lan~o "· · militaj redaktoroj el fremda gázeta -ro, . . ganta, ~Jera , km .sm turms ·unue al ~n Y?ano¡ d_e la _ve:ª) g~rmanaJ k k cde elgazetoj kiuj ne simpatias , al · milicánoj de l.' avangard'o ·. k post e al ttalaJ mastro¡; al Vl! ktu¡n m_ vok~s en .. , rii-k samkiel la malarnika . klopodo : ka . lÍi'lTIO >dirante: ': .... . . ... · ll nuna .lasta horo prt savo, ktel hispa- konkeri Pozoblankon k antaií.enirí al . , .P . . '. · . ·, , · . 1 noj, ni _sendas jenajn vortojn: ·. .; · . .Almaden devigis la rapidan kreon de ., .. : •~ ,Mta nomo ~stas ~ºf~;to Uses, 1! • SenutilJ estas ke la mensogo .!{ la la Armeo de la Sudo, .~l. ribela ofen- · m1 estas el. t-l'avarra, k.: 1?\ aparten as I' teroro ' intencu plidaiírigi vian .b,lin- · s·ivo ·eri •Baskio ,€lsprú c~s la potenc .a. , ,al «Requeté» .(*}. -Sed mi '.min sentas 1 
• d~c.º~: Nr scias, pe~e . de for~urintoj, · · Arme'o de la ·Nardo,_ J~ heroec .9 .• hispano; . kíel tia, ·mi :hontás nun pro ,! ktuJ, _cmtage k tra ~IUJ fronto1,. \Te~as · k nefendebla bat~lspmto .~e l¡¡. ba~ka :-'•.fio; kion faras ·tiuj, . kfoj sin 'al nomas en man kampon, ktel statas v1a-:v1vo . popolo , . • • , · . . .··.· . . . · ..... ·· ··: • • . .. ·.. ... . • . ·,. , . i; en tiu malamika sektoro k Ais, kia . Aw e . . 1 . . d nac1isto¡ • oferdónante H1spam on al ', \ · · · . !!. • • ·• · u, u . om anoncas · a venon : e . · , . d f . . • . , . · grado la sen~or.ahgo , k senkurag1go · plia dekduo . da fremdaj _divizioj? Post ··:,~vt _ec!). ; .e~-~~.il .r'?. --~~o ~ 1_ ~e POI as subfosas la r1belan zongn. . . :,_;, 1• la gísnunaj perfid .oj al akordó • prj · 11e ... ;restt plu _ce 1h; inin~ yenas por esprim1 \1 , 1Tio estas facile komprenebla; oni: . •:irtterveno, la ·etendiganta . vekigo ·de : flate mían simpation · al . . vía . idea lo, 

\
¡ . promesis al vi la eniron en la cefurbo ,' internada -konscienco . k la o_ficialaj . kiun mí ne akce ·pta ·s· · mi ·venas · nur . dum . nove~bra monat_o; -ta!Den . No 0 ·• • dekl~roJ de P_ariz<;> k · L<?"ndono,·. ne '. .. kief bis ·ano 'b ' ·1·: · k. . .,.; \ vembro pas1s, denove hó estls prome- . konst~hgas ·la ,pleJ favoran med1on _. . • ,. :. P . • por ata 1-., une _kun_ : ,· si'ta kiel donaco por Novjaro : Ankau ·. , kíe . la ribelestroj povu : multiplikü 1.á .. ;: P.?r la)~rJ>el~do de · l.a , 111vadmto¡ el fia .skis tiu p;omeso, k procesio de ,: dime ,nsiojn de ilia perfido. " · ,. · · :· : ... :: ma kotn _unf lando ; S.e vi. opinia s, ke noya_i promes.oj, ?ifinitai al .PToksim~j . · ' · ~a 'horizont~ fermi~as . ~ntaií. vi; · _katolíko, ee · reakciulo ; neni _am. foria· rehg1a1 f_';_st_otagoJ, ankau mmge pas1s _. .. ·nur estas unu ehr eblo por v1a :digna ·: ·sont e sian ·kredon sían idealon po· ' . senreahgo ,, .. •s vado Ve i ·as 1n· · · · L '· · · · · ·' · · ' · . . • , , .. . : . . . . .. . a . ·. . n ª!11 e a taJ vico¡. a vas ami His .panion sam·e '· kiel vi grn · Tutsame pasµs em¡ ta¡;?OJ k noktoJ respubhk~ Reg1staro, havanta pardo- . ·. · ·: . . . . . . ' , . · • . dé la jaro, se la kreskanta !Ukia ka·pa ; rie)llon', kiuakompanas la riepran ven- · ~Y?ª~•.~ sam _e, ktel -v1,. batah ~or de -·.-· b1eco de la popola armeo, · ·n·e · antáue · · kort, malfermis la brakojn al vi · p ére : fend1 g1an .honoran , akceptu ,min por ·for~t~eku .s, kid gi f_aro _s ba_ldaií,. !~ · : d~ : 1a·s·ta ·_ dekTeto d~ gia 'Ministraro . · · : batali kune kun vi ce la plej danger_a · · .. -. ple] kr?elan mokon, k1?n· _1a~ . º?~ .<'.:m !ranskurmt _o, km volonte _ venos .. . ·.loko. Se vi. opiniás, ke tiuj , · kiuj op1· · • far1s .pr1 la kredemo de hispano¡. _ · . en man kampon, konservos s1an ak- . ni·as k kr º da t·t ·k • . 1 · ·0 ¡ vi 

!· 

· · · · · · · · · · ' t · J k .. s ¡· t f' • · ... s po 1 1 e ma same · • _ Ne nur om . komphkts vm .en .la •: ua an ategonop . · e 1 es as o tetra; . . - • . . . • . . . . ···· • afu plej terura krimo kontraií. la . tero kié . _kiet ofíciro . S~ Ji es!as ._ s?lda~o ;, ¡¡ _, ·P?l .ª .s . e~tl ht~p_ano¡ , ~an1 ro?rt~ s vi naskigis: oni viri ofendas . _supo- •', havos pe~spekhvo_n pr~ phgradi _g? .en :·. mm , v~ctdu do, car nemam m,1 reiro zante ke vi .estas .tiom kr~demaj; ke · .. Armeo, , k\es estro¡ ple¡parte ~lms . el .en la kampon, el J<ie,mi.jus venas. vi ne _perc epta s 1a ·. proks\1Í\a;1)iial- ·.·: 1a popolo ' k e:1 la soldataj ·vicoj . ."·:' • r . . _ . ; . · · . ' . ·. . · : ' .' .. ª or· venkon de ·1• ribeluloj, kíes hor,o, •jam . . Revenu . al nía Hispanio. · Se vi , ·. · < _), · ~lp . . •Reketé>,:_reakc!~ n¡1111151 r~io, · sertíndulge sonas . . · . . ' · 'estu .s hodiaií. ·ei tie, vi vidus . ke ni _ganazoh,sp~1111, kun celo prt reuda mona ~,. . rl k" . . . .. . t . . f0 st1·s la 14 Ap. ·10 la d t 'd t'er 1aJ promesa¡ Qm meneas • ... , : n , . a revenen e . . . , .. • . 
1 1 

1 
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ankorau trompi vin?. e~ la preno 1de .la, Res~ubhko, la~orante propravolé •; PO p·o LA F RON TO . .. • Madrido? Per la germana gazetaro, dum la tut~ _t~go ¡e _la servo · de nía . ES p E·R A .N TI S T .A . ··• kies eníro en Italia jam ma ltrankvi- potenca · mthtmdustno k don ante la . . . . .5 ligas Ja. romajn aiítoritat ojn, Ja ítala h?diá~an tagsalajron al milita¡ has- , ·. . Nur ~i~.kaü_ fortika a~s<_> el popól?, pov~a popo lo sci igas pri la nemezurebla Pt!aloJ .. Re~enu al vía Hispanio; ·al .· chsv?_Jv•~1. ·er'. k_e }a. moraldl ky~1.11o1 k. malvenko en Guadalajara k pri tío Htspc:mo k1e. la k":mparano , post jar- , J1_rak~•ka¡ celo1 de pole~ca esperanll~~0 • to, •ke estas komanda era ro de la . ribe- cento!, e\t~s J~m h~era horno; kíe la . , N,a ga~~t<_>_. r~kte la~órant~. err 1lu dirtk luloj, celi kapto _n de ·urbe _kiu . farígís · labonsl~J ¡a~ tdenhgas ku_n la granda :•. l:~111.~ 1am ~'?"? por ~.eta kol"P.º :.-: n· nealirebla . ., . . . . : ,. task~ pn s?ct~ e\r~lu~ ; kt_e regionoj, -· . AmpJek~•~u ~9 .111 ~o!'f¡lon. ~e; "'ª lt~ºde ' Cu ·1a konkero dé' Almadeo, . ki'ó . ·pc:rt10¡ k smdtkato¡, .e1ufo¡e pli PJlU•'. . t P Per, fordono, at yiaj korespo~~dnlOI, en ro ekonomia graveco havús -~e.ndu~~-., !&~n_t,~¡ la.~oras .. s~~~ ._n~go .. __:. ~- : ·.: .. u tkzé~ plero_ l)O&t _ko·ncerna:. (egadol J or . tan ' k gravan intemacfan efekton7 La' ' '.' Yen u ·al ·giJ · HBpanici ./tendas !:vi~l '·i;11~ ~t~~º- 1~ ttiumro .de _la "~~ro. k P . . , , , . . mpon!I prol!lprro. de Esperanto ... 
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. ·_,_·.LA·.· SA~AA ·. VERO ·K·UN_ .ALIA' T0· No· .· tlet~lit ek'tftNpfUlltl dt 111 ftmllflo IOM¡~ IY' de fc,d11, f!Aftt,rttm, Al II lf ¡jf f~ ftdlflecl,~¡1" • ·. La s.emajna: revuo • Obran a Prace• ·organo ele la katoltkaj stncllkatoj ni dl <l1re d111,k111t, · 

., 

.• de· ~ehoslovakfo, jene raporlas , pl'I nta luklo: ' , ,' · ; , , ¡ . : , '· ,, (,, IJOúllY: __,'"º" lfJ/fl iA,titlllj 1/1 ''. •Ni jain kutimi-'"is rigardi la hlspanan1 ~onfllkton aub ,1nrluo de nact" , le{lllf. tlun '111''"" di t'111 !"'"º1Jl t t111 ltlt,,, · 15 · · , NI t111m lcmi&l1tlll1t vl11t1 ntlp 1Jt1, istaj devizoj (por kluj luktas maiírol, !talo!, germano! k. all11l) k 'de rellgln, P, ff, - Alllll(tlt , f111ft1 11,1111111wio, .,.,~ 'katolikaj devlzoj (por kiuJ luklas mahometanof, germanaJ novpaganc,J, k1¡,]); lcomr,rcntun11t fj1d11firl11di 1111t111lfi11v11, lt •, k ni forgesas la politii<an aspekton de la a_tero. .. ·. · , · , . , ' :' pon· pór ko111pluJ vl11, NI tJfiVllt ror,11i1 ~J .·, .. Hispanio, membro de Ligó de Nadoj, gvldat~ de poná k far.ta r~gls• •l la 1111ie1,1111r,tii)ul1111t vi dttlro lw11 a.. tare> póvas ludi gravan to Ion en la ' eiíro.pa celadQ al kplektíva ,sekurec:o, . Á , 6,-Co lf1tdu VIH1tllill,- ~,,1c-,,, IIUt11e,•;¡ --
' N_u~tempe neniu fidas al Germanio·, 'ee ne Annllo. , Oerm,auto estas k ,est"ll IUIC e t err,lt i&, La u tut1IN NI &l!lldlfll 111 , , & J. W ,- ~ lrnslmu rg-Neud11tt, ... f:hlllkl! ,,1 . centro de maltrankvileco k bazc- de míliteblo. ·o'ermanto sereas allanc:anoJn, rice.vi• vl1tn mumm r,u kdu, t'11rtNe; Unu estas ltaÍio, sed ~¡ celas .ke Hungarío k , Híspanio adoptu fa§ls1an 're~I• . ), K, v,-V11t11,,111,-&l111ttti 111 d1nk11• mon'. 'La tiÍiloj da •volontuloj•,' la milita . materia lo ' k la sfmpatlo al Fránko; kvllalltll& rl~evur; ¡Je -kelklll dl•u•ll11í( 1,¡ bon e elmontras tiorC · ·· ' ' · · , . ' : · · . · · ' · lernollbrol, NI u1lll1111s M Ulr;, · . Se Franko venkus, fa!tsta Hisp'anto est~s· r~kta da.'nAeró por :ítrando, J, 11, ·- Íl11r!wv, - Vllltl fllPOil,,n r,,J !, • · · fHkol dt fJnlncu dt Vlrmlrul ni h11vl;e11• 11 k1.u, siri fortikigis ko~trau Germ·anio; 'tiam ~t si11 devus ~ortiklgi ankati kontrati lerntlo kún es rmanlrt•&ekelo, m UP1!f t1( ,. lii~panio, Francia . estas nia pleJ. lojála k poti?nca mllíta alia~cano, · Kfo ~in. vi rlcevo# dtt11n ruponcJu11, · · málfortigás, nin ~kfrapas .. La malvenko de Frando en mílito; ktes proksimeco o, 1.- c h,,fr:1,~Tu11<ute 111 t>tddr~,. ,~ , . · estas eventuala , signifus la malvenkon de demokratiáf idealoj k nlan propran v)a dnlro nkcepJI hlspn111Jn mfrm ne 1t1,,, malvenkon, car ·ni vivas por la paco k la demokralío. :"' . . rod plenumlRls. Nlnn1Jnlce ni . ne ,u.o · · · · · hclpl. Mult11I omlkr,j, kun· •1Jmit ditlr ,,. ,,~ " \ ·" La venko ·de Franko ne garantius la Telígian liberón 'de híspana sukcdts : Lllfi nlnl lnfurmól la .rtg¡n,. 1 . po~olo sed nov_á)n perturbojn ' en' Europo k helpus al. 'plíf,ortígo .de fronto . i,tanRu llun a(f!,C,N llun ,,,, ~111111 Wfg• .. ,~. fa!ista k ai:it~demokrata. Precize tia!, la .,venkó de Franko estus . por ni fble llo ok11tlga1J mdlfadldf " '" al t,rh~J41 ji'; gr~vega dangero.• 'Tiel klara .· estas la afero malgrau artefarítaj o~broj , · • · · lnklallvol, Ceftrc· ni vln d1u1ka• li, 8f! ~li'/ 
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N.º 14 JARO DUON MONA TA ESPERANTO - GAZETO 15 MAJO 1937 

'Oftf1JA BUL'rENO INTERNACIA PR.I 

GRUPO LABORISTA 
AOMINISTRACIO: STRATO 

ESP.ER.ANTIST .A 
MAR, NU'M. 25 VALtN[IA (Hi1p••i•I 

SEMANTOJ DE · TER URO 
Tradicio ne ciam estas reakcio, almenaü en Hispanío kie, dum meze-

::o, la re.goj devis akcepti iun rigoran kontro]on fare de la popolaj instí-
áoj. Tra la ruta lando, ekzistas urboj k Jokoj, kiuj estas ankoraü kiel tre 

e.Jikalaj ujoj por la puraj esencoj de tiu aroga libereca tradicio de la m111-
1,m Iberio; unu el tíuj pilgrimtjoj-eble la p]tj éarma -estis la baska vilageto 
&emika; estis! car la fasislaj •naciistoj• jus bruligis k fordetruís gían sidtjon 
eé la radikojn de gia pitoreska mi]jara kverko, poezia k milda símbolo pri 
t:adicia. sato al la demokratio. 

La abomena óetruego de Gemika, logejo nun de pacaj kamparanoj, 
·nnoj Jaboremaj k infanoj naivaj, skuis la sentojn de Eüropo. Ne estís sufíéa 
,onto, ke germana¡ k italaj regimentoj eksplodigus, en nía ]ando, la fajrajn 
~rlajojn <!e milito , tiel kruela kiel senmo tiva; ne estis sufiéa la daüra bom-
¡ardado al ariergardaj urboj, cela,1te hospitalojn, bibliotekojn, universitatojn 
, i;mzeojn; ne estis jam suiiéa tiu diboéa ekstermo de centoj da míloj de libe-
Flaj etburgoj k socialistaj proletoj; ne estis sufice jam la freneza fasista pro-
ceso cindrigi la tri éefajn urbojn : Madrido, Barcelono k Valencio, mortigonte 
ffe¡!jn enlogantojn per tranciloj , laü biblia maníero. Estís necese vundaéi la 
askan popolon en gia plej profunda amo: la gepalra hejmol 

Tíun perversan taktikon oní ne povas nomi sovaga; éar la sovaguloj 
ovas fari domagojn sed ílí ne scias tion organizí ; nek anímala, éar la rabo-
estoj ne turmentas gue la idojn de siaj konkurantoj en la densajaro de la 
~ngalo. Tiu monstra febr o, kiu moka s pri la plej karaj k noblaj sentimentoj, 
z povas J,.;isi, ke tiomaj kanajloj estas homoj ; oni ne povas songi, eé en 
ezo de in kubo, pri la eblo íri plí rnalproksímen, sur vojo de la krueleco, tra 
pompa¡ atributo; de falsa civilizo . Por strekí tíujn tragikajn emociojn; éiuj, 

nj posedas decan raáon, dezíras troví pravigojn por tíu eksterhoma kon-
1to. Jes! oni deziras kapt í ec pretekston favoran por níaj malamíkoj, almenaú 
>r viví, batali k morti sen naüzo por la homa speco; sen perdo de fido al 
Tfekta marso de la etemaj naturaj legoj. 

Kvankam laü frostofremíga formo, tíu fundamento sajnas estí hazarde 
>,ita en la kajeroj de kelkaj oficiroj íus kaptítaj. Laü tío, la fasístoj ne 
truas pro plaéo nek torturas pro rnalamo, sed ílí nur plenumas tíon por 
mí teruron, kiel sola rimedo . en sía naiva frenezo, por gajni la míliton, kíun 
provokis. Ni stai::as óo jam, ne antaü morala demando sed nur antai:í psi-
logia problemo. Cu la teroro pavas estí faktoro de venko? cu tíu stranga 
nado povas ankoraú okazi nun, post longa zoología 
:>l?o en rasoj, kiuj pnnis, ée la Hístorio, ke íií kapablas 
!gl, _post la plej angoraj epizodoj, kun fresa kurago eltení 
·enae la moralajn atributojn de jus10 k digno? 

La detruo de Gem ika estas, eble jam, la skrapanta 
;Umento, kíun bezonis la tutmonda publika opinio por 
n~ci pensi sage, ke neütralismc aü indíferentismo, en 
nta ~anganta afero, ne estas ofendo al Híspan io sed 
~o htstoria al la tuta Homaro, kíu, por normala evoluo 

sana potenco ; por ne plu jam rE:vi sed viví k sentí 
con, sukcesos k triumfos en la nuna krizo. 

. ... Kaj óanl( ' al tiu revekigo, nova kverko, en la iama 
:111ka, ekkreskos burgone, kun fo1íoj movígemaj, en 
0 ~e triloj, kíel mílda saluto de la Naturo por éiuj HI TLER 
0tOJ faléínte la lolon, l(íun semis la semantoj de teruro! lmrre de detraa. 

RÍJNORO oi MALPtRMtSO 
Nía modula gau:to fieras prí bedaíirinda 

honoro de oficiala malpermuo en la ¿.,nm1 
eví1111 liindo. POPOLA PRONTO, kvazaii 
een11acia jurnalo, aperís akuzíle en 111 ilata 
índekso, kun admono en 121 posta doganefo 
sub 11evua konrrolo de prokuroro, klu eble 
juf2111 éí ríun varon kíel tro forte sonor21n1110 
vel<horloton por urboj de horlotle 10J. 

Parado kso obatine rajdas sur 121 absurd11J 
Iraboj de 121 lilisrra egoísmo de nl11 epoko. 
Sviaio, land o kun leirendo aroga prí Vllhel-
mo Tell; 121 plej malnova Iip11 demo krat io el 
Eúropo arenras malpermese pri la ekzisto 
de hone.,ra bulfeno, kl u ddend11s precize la 
plej afiIenIík21n demokr21lion, 

Sub tro facila auspekt!). pri dantera en-
havo. la juna k brava eho de nla 11incer-a 
voéo ne pov11s jam nonnal e flu gi Ira la 
mirinda pejzato de va lo j k monloj el la 
burga rurismejo. La bonaj lieaj 21míkoj ne 
rajras plu akcepti ref.:re banderolon kan mar-
koj k posraj aramp oj de legitimo demokrala 
regístaro en lu kto nun. Jre sankra. konlraCi 
perfidoloj, ribelinroi k invadínroj . Cívltanoj 
de <libera, h1ndo ne pov11s juQi per ai mem. 
prí la pravo de níaj rraíaj argumento;, ar 
111rangaj ordonoj de piaj reganroj, emfaze k 
prolokole, lion malpermes11s. 

La termínoj, en la socipolíríka íako , san-
Qís eble la valoron de sía senco . No nlempe 
la konservarivaj aú reakcíaj regisr11roj help11a 
k apogas renverson de ordo, detruon de 
normoj, rompon de so len11j juroí. perfidon 
21I honor o k eé profanon 111 Oago nacía. Por 
evili la leAan gaj non de popolo oni 11kcep11111 
l a monslran rlbelon de generaloj kíel decan 
revolucion ..• dum la elernaj s ufer21nIoj devas 
konserva rive gardi la esencon de krue le 
éifilaj principoj. Ní dubas serioze j11m pri la 
J11rto de nía s11~0! 

La regisraro de la svisoj, je nomo de 
bo'!lbast~ inr~ r~r elo de leQa para gr11fo, por 
fl1111 hontrnda¡n rnreresojn de lu ksaj 1fa11Ioj, 
i;,erole kokeras kan la murdlsIoj de infanoj 
k virinoj; ka n la heroldoj de morto k mal-
espero; kun la blasremanroj je religio-dio 
en la buso k demono en la koro-kun mar-
éandistoj pri pecoj k ru inoj de sia p11Irio· 
k~n prakrikantoj de éiuj pekoj en rondo Ira: 
grk_a ... ,~a lagrab_la temo ja por digesro de 
lun sto . lamen, ¡en celo sen enuo de nía 
revuo uu,nra humane 111 lingvon popolan, de 
unu IuIa mondo, per la klara 11kcenro k 
fl~ma_ konvin~o de ríuj, kíuj per ofe ro de 
v1yo ra_m !er~1s ~perte la arron m11l11IenIi la 
m!zeraIn _rnrrigo¡n ~e lernanroj je riranoj 11ú 
ínpon _elo¡ ku_n m?sre_co ~e minisrroJ ef en 
lando¡ k reg ronoJ, kre hber o estis rajlo k 
ne ahnozo .. . 

. 5visio _aGdos lamen , supe r la klaéoj de . 
dt~lomala¡ kakaruoj en vanta rendevuo, la 
ll~ran sonoradon de sial fomaj ho rl oko i 
ktea sagetoj. kun sek und a ekuikreco marso; 
al renkonro de 111 granda Horo! Jes.'cer re! . 

miko internada: Via entuziasmo estas grava f aktoro por la venkol 
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FA 10 DA SUI<CESOJ rlbellntol rlccvadls, per la fa: 
· 

1 neroplanoj, mnn~aJojn, a rmilo 
. municion. Sed iom post iom la s 

i'lti\kb. i'I\ i'llll,!ln !lpo. Sed, ni t1e dubas · do malbonl~ls por ili. La siego 
ke S·m fü\en enketos i\1\ki'li\ prl la mndls la rifu~intojn pli k pli. 
1'kro ... Kht ne volc1s, tlu ne vidas! neroplanoj malfacile povis plenu, 

Dt '"'\l\\\1t e-\u\SIM '" ·r('\~''º '" \)l~\ ~\\\\ '<\ fo\w\\~I.\ \\t arm\lo\ l'\\ l fü, 
1)"\\h), \{\<\m lé\ l"~\sm\ ~i\pt\s lé\ ""' 
\) "' '"' m N,Wgé\\\h.ls '" ll\hOTC)\\, sr,~d"'"i '""~\"'"' ª'"""b t'l oermé\ • 

' l\\\), ~"""" ''""h Qrm@ml telml• 
k\8tl)\, \,<\ \W\"l1h1ktfllrnl'é\hln esfü trt-
mh-1~1' 11\i~Ml\\ll)!\lo, 

ltl Hn f.\lw\kfl \'lh'\s ehllé\~\' 1,U ol 
,lll{)mn\lln11ú ''" h,s\lc\\ kMti."~I kNm 
ª\1;'11 m\l\ti\l \)1',."h,kté\t,,1 . Tin tohrlko 
1m)\1b.\~ '" 111é\dr\l\i\i11 {rontoln. 

Sttl, \l-'S\111"11 t11C'Mto11, '" resp,1• 
bllk" l\\'\l\('() ,h'chfü ti11\ thm s\1111\clcrn. 
hm l\\{\ltn""' \\lo\ k<'t1('1111,1 pé\Us, mme 
k\t \ iwbo 1w1r kt \;1 \ohm-lstC1\ péwu 
f~Tlé\SI l.\ f é\lwlk<'l(\\11 k \)i."St duonhoro 
l,om\'.nds \)(,mh.\rdé\1\1 inte11se. Lc1 h1tc1 
nm1,kk.sa l,n11strMt('I \"stls detrnc1tc1. 

Orl\ml~{\\ \"KSpl0(\0\ i\\'ertls prl 
1m1l131,~ro ck 14' \'é\l'C'\ tle dcp0\\ltaj. 
l,\\ tnlO~{\I\ICl\ (\t lé\ mho ré\plde fo~ 
kurls k no,·1'1 trupot é\lvcnls por d~ 
f ~m\\ ln pat\don . 

... Sel\ To leda \i\m ne fil\\ fabriki'ls 
nnm\c\onl 

+ • • 

Ti'lmen. ln ,·er.c1 gnwa fc1kto estas · provizuman taskon . 
In m1\li'lpcm ~n 11' prof11ndon de la , Oni incitis diversfoje al ili pri 
tMro, ele lc1 ple! Rrnndn k valora mlllt· pitulaco sed la perfiduloj ciam es~ 
!lpo fi'l~lstc1 k 1rnkni\ la mnlapero de eksteran helpon. · 
ln lluzln plano... Fine, dclegitaro de Intern. 

• • • Ru~a Kruco · petis al i1i eliron d 
Rn provlnco Jnen, ce la komenco virlnoj k lnfanoj, kiuj malsatis. Sr 

de mont1\ro Siena Morcnc1, ckzlstas nobla propano estis malakcept dt, 
sc111ktejo nomc1tc1 • Vir~en de la Ca· Konsekvencc de tiu rifuzo r 
bezc1 • (Virl,!uHno de la Kapo). Úl trupoJ fine decidís solvi la afcro 
estas trccge fortc11 !tona konstruafo, atakis kurage. Tui aperis en fent'! 
kvazc1i\ miUtc1 fortika}ü. hlanka flago. 

Dum la unuaJ tagol de la ribelo, la Ducent kvindek civilgvardi sto 
kvarcent civiluloj estas tie kaptitJ 
homece traktataj. 

La fasista fokuso de • La Vir, 
de la Cabeza• jam felice malepar i 

ANONIMA HEROC 

FnnforoM, pcr llu~ol de hmtaiio, 
nnonds ~cncr<'lo Frc1nk.o i'll tumnlls· 
ta\ 8lon plírnom 

Jl~r mlllt~ipo\ ~Espaui'I" k •Ve• 
lnsco• \\ hloki\dos ll\ l\Otdi\jn hi\\lC• 
1rnjn. Si\mtempc la tmpoJ hnioze 
at<1kos k preno~ urbcm Bllbi\o. La 
twlnc\\lc1ro dctr11os elon. Rapidc mal• • 
aperos la r spuhllka nordi\ zono. La_ 
astudi'\ trn~ccl\o flni~os ilnkaü . Poste 

Ce sektoro • Universitata Urt 
(Madrido) iu !ojala soldato, pro ü 
mita per mitraHusilo, sa1tis for el 
tranceo k sin trenante, iris tridek r 
trojn al malamika flanko. De 
tranceo, liaj kamaradoj tenis 1in 
snuro . Kiam 1i konsideris oport : 
la momenton, pafis kontrau la fafü 
Pluraj el ili ne havis tempon ko11, 
ciigi pri tiu subita atako. 

Tiu soldato antau nelonge elp.: 
al niaj vicoj. Ekde tiam, ce la i:; 
amikoj oni kredas lin mortinta, c,1 
sangis siajn dokumentojn per a; 
surhavitaj de [asista kadavro. 

Car li tre bone konas la kutim, 
de la malamikaro, li ofte faras aü, 
cajn internigojn. Unu tagon, 1i alpr, 
simigis je fasista tranceo k renkon 
sian antikvan kapitanon, kiun 
salutis per etendita brako, laií [dsi 
maniero . Antaií ol la kapitano fori 
sian miron, car li supozis \in mortitt 
li pafmortigis la kapitanon k forl 
rigis kelkajn soldatojn, kiuj akl, 
panis lin. Tiu bravulo rifuzas pcrs1 
konigi sian nomon de popola bcr-

ll ntnkos fü1flankcn 11' regist¡,ran 
mcdltl?rl\ncan zonon k la popola 
rcRIStMo. post kelki\\ tagoJ, restos 
prcskni\ cukrmlt<', ÚI povos mir {u~i 
nl Frnnc\o ... 
- Sed l(I unua parto de tiu iluzia 
plano tutl? flMkis. J,revls sape1 vu\kol 

l~n 11ordc1j trnpoj rczlstls laupove 
dmn 11' nmu1I tnf,!ol, 1, nun m \<'m 
dlkt: kont .rai1nlnkas. 

l{nl la mnrn fi\Sista potcnco bruege 
l(rcvls. Tin ¡mtenco sin i\pogls eetc sur 
ln klra sS\po •l1spa11a» k In glora res-
puhl\kn i\\llr1<11lam suhakYigls tiun ki• 
rnsSlpon l,lam ~I i\li\kls anghm kome~ 
co~l pon, c1 p1Hl l1i\\'ena de Sauti\nder. 

Hst"s lc'I 111111<\ {ojo en li\ mando 
l(C ncrc.)llll\nO plenr ,·enkls en ?c1talo 
ltontrñi1 mllltS\pl, k dronlg as ~m. Tia 
csté'IS .:rnYr~c1 milita fc1kto. 

Anllal\ estas, ai\ devus estl, gra• 
1:n dcti\lo kt> lc1 fafüta] mlllt~lpol 

Vt 

Sama Instrumento pov11s csti nobla 11i\ 
11bomen11: tio dependas de la celo tr11• 
rend11. L11 popola br11ko (orlike tenas 111 
(usllon, klu nun en Hisp11nio estas j11m 

¡:11r11n1io de libero k r111to 

civilgYardlstoj de la provinco Jaen, 
sub komando de kapitano, sin rifu~is 
tle kun siaj fami1ioj k ke1kaj kaptitoj . 

Tion i1i faris pcr trompo al respu-
blikal autoritatoi , kiul permesis !ion 
por cviti malagrablajojn k cedante al 
promesoj de la kapitano . Kiam m 
at\ngis la sanktejon , enmastigis ]a 
monarkian flagon k pafis al niaj 
mllicanoj. 

Nial trupoj siegis ilin, sed ne ata-
kis; estls espero pri kapitulaco k oni 
ne volis atakl konstruajon kie estis 
multa) vlrlnoi k infanoj. 

Nau monatojn dauris la sie~o . La 

.--.1.:# ~.- ~.,.-.-:-,:.-~~~.,.,, 
AL PORTUOALAJ Ki\MARADOJ 

FRATA SALUT 
Ni Jam delonge suldas 111 vi, k11r11i ~ar 

radof en Portugalio, publikan esprim on 
d11nko k admiro . Ni sci11s, sub klol n•~ 
vor11j kondio!oj disvolvl~os nun via oi:-~ 
Spitc tion, vi l11boras scnh111tc k (el"'' 
Akur111t ni ricevos de vi s11luton k n1or~ 
subtcnon ¡,ere de komun11I amllml, slnd• 
plenum11n101 scrvofn de solid11ro. 

1cm estonte, ni povos heipl vln rrel 
vi11fn k11tcnojn, lntcru:mpc ni 1111\te diro9 

vi per (r11111 voeo: H11vu tldonl Espcru l 
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Hispanoj de la universala Hispanio 
Klam onl konslderas senpasle la lorton-la fízlkan 

forlon-cle nlaj malamlkoj, ~lujn surprlzas la potenco 
de lfuj modestaJ ruslloj ele Hlsp11nío, kíuj halti~ls j11m, en 
111ultaj frontoJ, la barbaran marson de fasismo infernacia. 

Sed klam oni pensas ankaü prl ciuj, kiuj staras 
apud ni; pri ciuj, kiuj nin helpas per sial moneroj, per 
sía sanRO aü simple nur - ec fre dankinde - per sla emo-
cio; tiam oni plene kompren11s, ke nla obstino elevas estl , 
rígida por tuJa rekonkero, ~is lasta an~ulo, de nía !ando: · 
simbola palrío universala ele la antífasismo. , , 

La kazerna literaturo de la hokokruca propagando 
fajfas pri la frzmcla helpo al la •rnguloj •. En tiu aspektC', 
ili ne tute menso~as. Jesl ni rícevas eksferlandan helpon. 
Ni kalkulas pri milionoj k milionoj da bonaj amlkoj cíe 
de la mondo. )en valora k gentila solidaro, kiu ne ciam 
povas farigi konkrete videbla en la zi,qza~aj fluoj de nía · 
epopeo. Tamen gi ekzístas en Ani;?lío k Francío, en 
multaj ceteraj nacioj ele la maljuna Eúropo; ec en Ger-
manio, nobla !ando forpelita el la civilizo, k en !talio, , 
unua viktimo k unua bastiono de la despotismo kun 
oficiala stampo . En Sovetio, fresa fecleracio k en Portu-

por la libero k progreso afi tíuj, kíuj vivas por velkígi 
Cinjn noblajn kon<lífojn ele la horno? . 

Ni volas latí tl~í voCon ele kon vlnko. Ni estas hís• 
panoj hafalantc1j por nía propra !ando, kiu gajnís pres-
tl~on por univ ers1Jla hejmo. Apu<l ni ba tdlas kura~e 
infernací aj volontuloj en spedalaj brígadoj . Ilí ne jam 
estas fremcluloj; ílí elversas sangon por ní eiuj, por 
ke la lrnrnparanoj k laboristoj ne estu sklavoJ, por 
ke ilí11j icloj estu kleraj k feliCaj; por ekzílí la eblon prí 
salajro •nada• de tri aü kvar ¡,esetoj. Ilí ne jam estas 
fremcluloj, ilí estas hís¡,anoj de la universala Hí.spaníof 

LA PA TRO KAJ LA FILO 
Lo p111ro utas Nlcefo Alc11l11 Zamora eksprez.i-

donlo de nin Ueapubllko; 111 fllo estas Jose Alc11la 
C11111lllo, nun1emp11 Jelllen11n10 de 2• Bri,:r11do de t t • 
Dlvlzln. La parro !orkurla 11n1111l In ekrlbelo. La filo 
venia al ala fondo. m11lgr111l 111 potr11 ndmono, por 
de!endl id popo fon konlr111l In rosismo. Publlk11n 
leteron 11 11endls 111 sin p111ro k el ~¡ ni lr11duk11s 
kelkofn fr11z0Jn, 111 monfra11 11l111n rnnrnton kv11lílon. 

•Klom, nnf111l kelknl monafof, mi frlrl,ul11 nlan hejmon por 
galio, kadukíginta ekspluatejo. En Azío k en ,:'merjko, . eñlrl en lofdla nrmeo, mi merlrl.~. vlan-,nke, mnldprobon per kiu 
en Aústralío k en Nova Zelando. é'.:ie, ajne ele la mondo, vi, pubflke, en lnfern-1cla gazernro, kond11mnls mi•n konduron. 
logas homoj kun revoj k songoj por nía tríumfo. KrioJ Mi11 kon11clenco, kun pflgrandlQln111 rorro dlras 111 mi ke mi 
aú sopiroj harmonie akordas . Manífestacíoj , kunvenoj, nr,ls dece. Ml11 devo cstís deítndi legitiman reglstaron kon1r11!l 
postuloj en vervo k volo tre flamaj ... Standardoj k afisoJ , ntdko de pcrllduloJ. PII ,:rrnnd11 cstls 11nkor11!l mía devo helpi popo-
ricevas nun la ornamon de sorca substantivo: Hispaníol , . l~n, kíu .derendls 11l11n vlvon k r11ffon prl libero, kon1r11!l 11kl11vlg11 . . . . '·, atnko de dekduof dn a rl111okr1110J, bnnkleroJ k mnlnoblnj generaloj, 

K1am eksplod1s la r1belo, en la sama sema¡no, · · · ,,,,, Sed nun estu pila fakro: l;i rremda Invado! Hlspanio catas 
devis okazí en Barcelono la Internada Popola Olim- • lnv11dl1n de Germanio k lfallll. Hlapanlo ddend1111 11lan sende-
piado, kun amasa partopreno de eksterlandaj sportuloJ. . pendecon. Tlu vero 1r11ll11 tlujn 11ngul0Jn de la mondo; Rín mi 
Multaj el iJi jam havis okazon fíe place ekzercacli en la povls kona1111i kun 1u111 krudeco. 
utila sporto albatalí la fa~ísmon kiam atake gí preti~ís · . Luktonfe kontrnll 1termnnoJ apud Jarama k lralof en Ouada-' . • . . l11f11rn mi tlon konslnfís k t,onfl11, kolerl11 k lndlgnlRís pro tío ke 
siajn fauk_oí_n. Unu mo_nat?n P?ste, Jam ~e~is la unuaJ ' 1luJ, ktuJ m11trermls 111 voJon 11I rremd11 armeo,sln nomas ,nacllsroJ• 
eksternac1a¡ volontuloJ. lit ve111s sen arm1lo¡; kun entu-.. , , Tic mí ne trovls eé unu sold111on hlsp11n11n. F.:s111s ta vera 
ziasmo, baraktante tra baroj; ílí forlasis éion: la varmon . . millro por 11cndependo, 111 urboJ okup111aJ de regula rremd1111rmeo, 
de famílio le la relatívajn komfortojn de plí· normala , . i In enloQanlol knsílnl en kelof, milita sova:11 r11b11do, clvlluloJ 
meclío. 1Jí estis homoj el éíuj Jandoj, el ciuj tendencoj, mlir,,lltnJ ... unuvorre: 111 traglka teroro de orako 111 Abisenlo, klun 
k 1 

' d ) d . ¡ d • , f ,. . . · _ni tlon1 da roJoj komentls k kond11 mnls; tia esrls la spcktaklo klun un unu so a gv1 a ce o: etru1 a angeron prt astsmo · . . mi proprnokule vldí~. 
líe mem. kie tíu ebla ~aneo prezentígís. La~ fiel símpla . , . MI lukras kun 111 11urer11n111 popolo, por evlll nlan aklnvlgon, 
formulo fondigis la internaciaj brigadojl por ke nl11 fondo ne esru dlspeclgll11, por ke Hlspanlo esru libera 

Ní-ílí dirís emocie-estas la aktíva reprezento de lando, ne kolonlo. MI luk111s epud ~¡ tluJ 11nonlm11J herooJ, 11old11-
la 1utmonda Popola Fronto · ni venís batali por la uní- roJ de Popola Armco, kluJ ellrnnte el lran~eoJ, plen11j Je koto, 

1 1 k d, H' . K' . d ·ta m11lgr111l rrosfo k pluvo, rekonkerls por Hl11p11nlo cen1ojn da versa a paco per a ven o e 1spamo. lUJ O es s kv11dr11111f kllornerroJ. 
Pli veraj hispanoj? Cu homoj de aliaj landoj , luktante en MI estas !clí~11 ~ar mi luktas en vlcoJ de Popola Armeo; lia 
niaí lranceoj por savi la guon de niaj infanoj aú tiuj mi estas tar mi plenumas mlan devon, klel hispano. Ciu, kiu 
enlandaj perfíduloj, kiuj vendacís mínojn k arbarojn de !orl11sl11 ~lispanlon, klu helpaa rckte aQ nerekte 111 tnvodln10Jn, 
,ia propra !ando al la tragikaj fríponoj de sennacía mnkslmurne klam onl okupls altnn postcnon, klel Prezidanto de 
k ¡ )' . • f ,7 ,. , , t • k h In Rcspubllko, ne r11J11111111n noml hispano. apta tsmo? KtuJ estas rato¡ . .. u t1u1 venan a1, un e- Nun mi e11111s pil cerra ol •1 ¡ 1 k d hl 

r • · , • • · •1· • • t • 1- am, pr a ven o e spana T0t'ca ervoro, afi ttUJ md1gena¡ m1 1t1sto¡ pre aJ es 1 popolo, klo ne nur estos 111 venko de Hlspanlo sed ankalí ¡ 
11ultineloj de fremdaj torturístoj7 tu tíuj, kíuj mortas venko de unlversol11 demokrotlo., ' 

0 

REDAKCIA Rf MARKQ Klel pfurfoje dlrite, nla gazcto tute ne dependas de fu ajn aparta ' 
Polltlka alí •lndlkata org-anlzo. POPOLA PRONTO, hone11ta al 11la tltolo, e11tH la lnternacla fnformllo de la 1 

., 
luta hi11pana popolo en Jukto kontrau la fdl11mo. Fldelaj al tlu normo ola atarpunkto eetaa !ojala akcepto de 
la legitima aeglataro, kiel 1tola oficiala organo gvldanta la epopeoo. NI bedauroa 1e, pro partla fanatikemo 
•ti pro nalva ienkoloreco, kelkaj-mal_multaj-lcgantoj ne bone ankorau komprcnla nlajn alnccrajn k nudajn 
c:1:Jojn, NJa aola gojo, en Ja tragedlo, catae la konvlnko, en mirlnda fakto, kc nl donla mcdolon al Esperanto t tremfgl• aamtaktc Ja hl1t0Jn el koro do multaj k multegaJ e11perant111tol el cluj tandoj k tcndencoj 

aprobon ni havaa okazon tre ofte kon1tatl. Kun firma ob1tlno do, pcr la gent la aubteno de granda parto 
de la vetda popolo, dum líektcmuloj fanatlke grumblaa, ni lru cntuzlaamc la vojon cclltan... · 
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4 POPOLA FR.ONTO 

AIVIARAJ PRIPENSOJ 
Ni, kiel aktoroj en la konvulsianta tragedio de Hispanio, eble ne plene 

konscias pri gia vastega amplekso . Mankas la promontoro, kiun per jaroj 
ellevas la Historio, por rigardi trafe, laií gustaj dimensioj, la grandegan sig-
ni_fon de nía epopeo . La batalantoj, zorgante nur pri la epizodoj, kiujn ili mem 
partoprenas, ne povas mezuri la panoramon de sía propra luktejo . 

· · Tamen, ec kun tiaj mankoi , oni povas taksi bone la fundon de la terura 
veto, kiu okazas dum ci tiuj drastaj horoj. Temas ja pri ege kruela kolizio 
ínter du sistemoj, ínter du principoj . En tiu kruda kverelo, la mezaj terminoj 
ricevas premegon ce kuntuso de la du blokoj. Tia! deliras ciuj parolantoj pri 
amikaj solvoj. Ne ekzistas tia eblol La fino estos nepre absoluta venko de 
unu flanko, kun plena malvenko de ia alia. Kunvivado jam vl!nos post la · 
submetigo; zorgi je tío pli frue, estas egale o! plilongigi la militon senfine, 
gis detruigo k elcerpigo de Hispanio; reguloj pri kunestado, eblaj antaií la 
ribelo, ne estas oportuna¡ nun, sen konkreta masonado de ies venko. 

11 
\ 
) 

11! KVARTALO 

L~'i ==::::::::::::: 
0

La apafo internacla kun i,.ia dorlotantino 

La rezultato de nía lukto influos jam efike en la eiíropa politiko k eble 
ec en tiu de la tuta mondo . Tion flaris tre akute la despotaj statoj; jen do la 
kialo pri la cinika helpo, kiun Germanio, Italio k Portugalio liveras al la 
ribeluloj. lli scias, ke siaj absurdaj regimoj stabiligos aií suferos skuon, laií 
venko aií fiasko d~ la perfiduloj. Tiu konvinko, plus la intenco kapti valorajn 
poziciojn por estonia generala milito , pelas ilin subteni sen vualoj, la atakon 
kontraií la Respubliko . Dume, la statoj kun demokrata-aií pseiídodemo-
krata-strukturo, anstataií elekti partion por la lego, kiun reprezentas la legi-. _..., 
tima registaro, uzas artifikon, kiu malrekte signifas helpon , tre efikan, por la 
fasismo. La tiel nomata Ne-Interveno taiígas por nodi, je manoj k piedoj , la DEPUTITO PAROLAS ... 
registaron malebligante al gi akiri acete armilojn k municiojn kun stagno de · Dum m11r111 monato vizi1is nian 
la normala ra¡·to . landon eehoslovakd delegitaro sub 111 gvido de deputito Frantisek Nemec. 
, Stulteco inspiris tiun taktikon per kiu oni faris k dikigis ciujn dange- La detegitaro tute libere vizilis 111 

rojn, kiu¡·n naive pretendis eviti kelka¡· nado¡ ·. lli volis malkreskigi la ' militon · frontojn k 111 urbojn. La gvidanta de-pulito diris, 111 jurnalisto de «Vecerink 
k tamen gi plilongigis apoteoze; ili aspiris estingi flamojn, kies fajreroj 'povus Pr11v11 Lidu>, jenon: 
bruligi la europajn pulvejojn, k la sekvo estis la apero de impona vulkano. «Kelkafoje la delegitaro travivis la teru-
F . f' ·1· d · · k H ' · t t d · · · t ron de la bombardadoj . Ni fiuj estas pretaj m me, 1 1 eziris, e ispamo ne es u nes O e lU socia nova sis emo- aser1i la bestecon de la fasismo, kiu detruas 
minaco por la kapitalístaj normoj de Okcidento - k ili akusis, dank' al deviga hispanan hindon. Kortusis nin la ruino; de 

t " d ] ] d 1 1 · f · s · f k ' ')' f ¡ unu el 111 plej belaj kvartaloj de Madrido, la s re .. o e a popo a pena 0 , a Pe¡ avora¡n anco¡n por 10 • ion 11 ie atratoi kle amasiQas rubajoj, konstruajoi 
zorge avidis eviti. Por la privata ordo de ciu el la du nacioj, kreantaj tiun detruit11j, senkulpaj estuloi masakritaj senu-
strangan ludon , la dang· eraj simptomoj estas multe pli gravaj. Kun italoj en lile. La fasistºi senkompate bombardas, lail ordonoj de ribelintaj generaloj. 
Maljorko , por Francia estas la vejo trancita ínter la metropolo k giaj afrikaj En militistaf rondo¡, ne jam nur hispana; 
k 1 · · k t'kl t ] k · d t · p· · · k 1 b k b d sed fremdlandaj, la batato de Brihueg11 estas o omoJ, rom 1 a aver O en a ° Cl en ªl irmeoJ en a as a mar or 0 , konsidera1a kiel la unua milita malvenko de 
kie sítuas sen hezito, kun potenca milita materialo, la germanoj gvidantaj Mussolini en Eümpo . Ankaií politikuloj di• 
la premon kontrau Bilbao. Anglio post la perdo de ekvilibro en la Medí- finas Qin kiel gravan poli1ik11n faktoron. Nun, kiam oni rapide organizas la popo· 
teraneo povas riski la detruon de sia privilegio en la pordo de Gíbraltaro. tan armeon k oni kreas la necesajn oficirojn. 

Nu, ci tíon certe povis eviti Anglio k Francio, per tre simpla k korekta .oni rajtas esperi pluajn gravajn venkojn. 
La delcgitaro fie eslis akceptita per evi-

maniero, ebligante al normala hispana registaro aceti cion necesan. Se ni denldj k sincera; pruvoj de simpatio. En 
mem, per niaj propraj rimedoj, estus povintaj akiri, en la unua momento, Hispanio oni respektas k amas Cehoslova· klon. La eminentuloj, kiujn ni vizitis, bone 
aviadilojn, artilerion k fusilojn, la fas is ta ribelo dronus anta u ol kalkuli tri . 'konas 111 siluacion k problemoin de nia !ando 
monatojn. Ne nur oni rifuzis fari al ni tiun servon sed ankau oni devigis la Fasistaj imperialismol, german11 k ítala, 

hav11s en si11 vojo du barojn, kiujn ili inten· 
ceterajn lando jn fari la samon . Tiel la milito svelis dangerel cas nullgl: en Okcidento, 111 respublika His· 
. En la internada ludo, kiun mi komentas, ekzistas, por la hispana¡ panio, k en Orien10 la demokrat11 Ceiioslo· 

vakio. Se la fasismo estos venkata en socialístoj, la dolorega punkto ke tiun ludon gvidas, ec kiel iniciatintoj, Hispanio, Ceiioslovakio suldos al hispana 
relíefaj figuroj de la Socialismo; personoj, kiuj postenas en la registejoj kiel popolo siajn sekurecon k pacon. 

l · · d ] b · A En Hispanlo ne ekzistas komunista reQi· oficialaj de eg1toJ e a or1staj partioj. Liuj genioj de la elokvento, kune, ne mo, klel lntencas kredigi la fasistoj. Koalici_a 
estus kapablaj klarigi kontentige la paradokson, ke dum la partioj, per sin- Reglstaro konslstan111 el tiui klasoj k poli· 
C"ra esprímo, montras al ni sían simpation, tiu¡·, ¡·e kies nomo, ki' el r"pr"zen- tikaj partioj regas la nacion. Reale QI estªs "- "- "- 11mplesa demokrota koalicio. Anka!i la leQol 
tantoj, ne de altaj personaj kondicoj sed nur de organizita proleta forto, nenlel havas strangan karakteron. 

• · d " t · d ] · t k kº · Forte mi opinlas, ke Madrido estns okupas segoJn e mm1s roJ, onas a m ra ton, 1un nur m povas atendí de nei.:enkebla. Ties fortikajoi estas bone kons· 
natura malamiko. Tion mi jam diris foje: La socialistaj partioj per unu mano tru1t11j k defendataj per mirlnd11 heroeco. La 

· d · 1 t · t i\ f1 ] · l I urbo, altuanta en la fronto vivas normatc: ta ·-tiu e s1a amaso-sa u as nm, preman e !!.en 1 e a man; per a a ia-tiu de klnejo¡ funkcias, kafeJot estas plenptenal, ta 
sia gvidantaro-ili premas nían gorgon kun intenco strangoli nin, -sen atento tr11moj cirkules. Nur memorlgas kun dolor<> 
'al detalo, ke la hisp~11a popolo batala:; nun ankau por la tutmonda proletaro . . r:'u':b~lllto 111 material perdol, itiuln_-suferas 
;_. · . lndalecio PRIÉTO . Sed ·ae la demokratlo sin 1111vaa, klcl 1111 

'->' firme kredaa, 11am Madrldo veklQoa 111 110\'4 
Mtnlatro prl Moro k Atto do la ht1pana ll•i!lfaro · k mlrlnda vivo, klel ekzcmplo patosa, 
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POPOLA FRONTO s 

Vortoj de Thomas Mann 
En Svialo aperia brosuro prl hispana tra¡redlo 

Por tiu ilustrita bro!uro verkla epllo¡ron la ram~ 
aiiroro , literatura Nobel - premio, Thomaa M1inn 
Ni ~In konig11s diligente al nial le¡r11n1of. · · 

•Daiíras la interveno en Hispanio, k tiel cinike kiel 
rtnalofte povis vidi la mondo . Efektive tío, kio okaza~ tíe, 
de antaií ke~kaj ~onalo), e~tas la plej skandala hontiga .' 
spektaklo, ktun 1am reg1stns la Historio. Cu la mondo 
vidas tion? Nur parte, car la murdanta íntervenísmo · 

. mirinde konas la manieron ídiotigi la mondon k gin 
blíndigi gis neebligo por rígardo de reata¡ okazoJ. 

Oni komunikis al mí la sekvantan pripenson de iu 
sinjorino: •Kiu povus pensi ke en Hispanio, la ruguloj 
neatendite plenumus tiom da kruelajoj? La rugulojl Kaj 
neatenditel• Estas vero ke tiu sinjoríno Jogas en la parto 
<le Eiíropo, kíe oní pleje zorgas evití diskonigadon . de la 
vero, tío estas, en Germanio . Per ci tiu . brosuro, kies 
teksto estas kreita de verkistoj, kiuj ne estas precize 
«sovagaj bolsevikoi• sed viroj kristanaj kun burgaj kon• 
ceptoj, oni povas konstati gis kia grado la reformema 
programo de hispana Popola Fronto, politika alianco 
de respublikanoj k socialistoj, estas malmulte revolucía; 

· k kia estis la antaiía situacio, kiu devígis la starigon de 
tiu Popola Fronto k okazigis gian legitiman k decidan 
triumfon dum generala balotado. 

Sed, cu oni ne havas koron? · Cu oni ne havas 
inteligentecon? Cu oni devas lasi forpreni, sen rezistado, 
~ion, kio restas el libera, homa jugkapablo, de la privi-
legio cíam kunigita al plej malsuperai instinktoj de tiuj, 
kiuj sin sirmas perla vortoj Civilizo, Dio, Ordo k Patrio? 

Subpremata popolo, ekspluatata laií plej kaduka 
formo, malfruiginta popolo, celas al pli neta k digna 
ekzistado, al sociordo dank' al kiu gi povus atingi-
laií civíliza vídpunkto-lokon pli bonan ol tiu, kiun gi 
okupis gis nun. 

Por tiu popolo la libero k pro~reso ne estas ankoraií 
konceptoj elradikitaj fare de la ironía k filozofia skepti-
kismo; ili reprezentas la plej altajn k plej satatajn valo-
rojn el la vivo, la nepraj kondifoj de nacía honoro . 

Tiu popolo donis al si mem registaron, kiu komen-
cis, kun la prudento trudata de la specialaj momentaj 
cirkonstancoj, la taskon solvi la plej gravajn problemoj~ 
k efektivigi la plej urgajn plibonigojn. Kio okazis tuj7 
Sprucis k fiaskis ribelo de generaloj je la servo de la 
malnovaj ekspluatantaj k subpremantaj fortoj, kombinitaj 
kun fremdaj manovroj; kiam la ribelo estis preskaií 
sufokita, gin revigligis la fremdaj registaroj malama _ntaJ 
la liberon, kiuj pro ricevitaj promesoj pri ekonomiaj k 
strategiaj avantagoj, efektivigendai post la venko de la 
ribelintoj, gin nutras k subtenas per mono, soldatoj k 
militmaterialo. Tiamaniere la sanga disversado, kiu oka• 
zigas senrimedajn kruelajojn, farigas senfina. · 

Kontraií popolo, kiu strece luktas por siaj libero/ k 
h?maj ra/toj, estas jetítaj la trupoj de siaj propraj kolo-
nra/ teritorioj. La fremdaj bombardaj aeroplanoj detruas 
brbojn, renversas Ja vivon, murdas virinojn k infano/n. 

St la kapitalista eiíropa gazetaro povus decid! per 
si mem, la hispana ~efurbo estus falfnta de antati multe 
da tempo k la venko de la •ordo• k •lradiclo• super la 
•marksfsta kanaJ)aro• · estus plene atinglta. 

Sed malgraií tío ke la urbo estas grand parte detruita, 
Madrido, firme rezistas k la cruguloj•, kiel fa§lstaj · 
gazetoj nomas hispanan popolon, def,mdas sian vlvon 
kun heroeco, kiu devus pripensigi la pleJ brutigitan 
vasalon p.ri la moralaj fortoJ, kíuj impulsas la popolan 
movadon. 

Nuntempe la •rajto de I' popoloj pri memdispono• 
guas en la tuta mondo la plej grandan oficialan respek-
ton. La diktatoraJ k aiítokrataj statoJ estas devigataJ 
siavice, elteni la sajnigon ke ilí reprezentas la volon de 
90 gis 98 po cento el síaj popolamasoj . 

Tamen, evidentigis ke la ribelintaj militistoj ne estas 
apogataj de hispana popolo k ec i1i ne povas tíon kre-
digi; í1í celas atingi tían eblon pere de la marokanoj k 
de la ínvadaj trupoj. 

, Ec supozante, ke nunmomente oní ne povus ekzakte 
_precizigi kía estas la deziro de hispana popolo, estas 

' absolute pruvite, Jau klara k senduba maníero, kion gi 
· ne volas: Cí ne votas generalon Frankol 

Tamen, la eiíropaj registaroj, kiuj deziras ke la • 
libero estu sufokíta, agnoskís la ríbelan regístaron en 
momento kiam la mílito atingis sían ·kulminon. 

Tiuj regístaroj, kíuí en síaj respektivaJ landoj mon-
tras certan sentemon pri kazoj de alta perfido, helpas · 
viron, kiu líveras sían Jandon al fremduloi ; ili, kiuj sin 
nomas •nacíístoí• klopodas atíngí alvenon en la gvidon 
de unu el siaj kunkulpuloj, por kiu neníel gravas la 
sendependo de sía !ando, se la libero k homaj rajtoj 
povas resti nuligitaj; k kíu deklaras preferinda la morton 
de du trionoj el hispana popolo, ol la triumfo de la 
•marksísmo• aií, kio samvaloras, la triumfo de iu so- · 
ciordo pli bona, plí Justa k plí humana. 

Vere tío estas tro índigníga, krima k malamindal 

Dum milito la dimanfol ne estas res lo . Jen vigla aspekto d¡ 
dimanea mateno en nla redakrefo tirilaboranre In ckspedon 

de lasteaperlnta numero . de POPOLA FRONTO . 

Esperanto, per · nía prudenta agitado, vekas eduke • s1an popolon . ' ": . 
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6 POPOLA FRONTO 

LUPIDO 
Vittorio Mussolini, la filo de l' Duce 

estis senda ta al Abisenio por bombar-
dadi la etiopiaj n vilago jn k Ji, laiímode, 
verkis libron kun alloga titolo. Kiam oni 
legas tiun verkon, oni dezirus forgesi la 
nomon de l' aiítoro, sed estas tre rnal-
facile; gi naiízas tiom ... 

La libro estas tipa frukto de fasista 
lÚpido. La junaj fas istoj estas pli cinikaj 
ol siaj patroj k ec pli senkonsciaj ol la 
malnovaj fasistoj. Li sin amuzas per 
aera bombardado sur ]ando , kiu nur 
havis kelkajn fusilojn por sindefendo . 

Ni kopia s kelkajn frazÓjn: 
«Mi jetas du bombojn; poste du 

aliajn . Kiam mi ne trafas la celon aperas 
disrevigo. Nur mi atingas malgranda¡·n Kruela f11sis111 ge-

A neral o Mola, ki u rezultojnl \...Í tie la etaj kabanoj , kons- uzas en Baskio l11 
truitaj el trunkoj k argiloj , ne konten- fren ez11jn takti-

kojn de la dege-tigas min.• (pago 28). nerinta ido de si11 
•La bruligaj bomboj placa s pli al mi • n11cia• m11stro 

car almenaií dank' al ili oni vidas fajron k fumon. Ni 
zorge bruligis ci tiun regionon, sed tie bedaiírinde jam 
logis neniu. » 

«Alvenis ordono, ke aviadilo de la 14ª grupo bom-
bardadu la zonon de Adi -Aba, nur per bruligaj bomboj.» 

«Adi-Aba estas regiono apuda al Eritreo k eble oni 
pensis, ke neniu kolono povos utiligi tiun vojon. Por 
atingi pli bonan videblon , oni devas bruligi la rnontojn, 
la platajojn k la vilagojn ... » 

«Estas laboro amuza, kun tragika efekto, sed bela.• 
«Kiam mi atingis taiígan alt econ, metode mi jetis 

la bombojn ; kiam ili alvenis !eren kaiízis blankan fu-
mon k la sekaj herboj ekbrulis. Tiam mi pensis pri la 
bestoj; imagu kiamaniere ili fugisl » 

•La sekvi ntan tagon ni ripetis la saman taskon. 
Ni sargis bruligajn bombojn k fine ni malsupr eniris 
super la grandaj abisenaj domoj jetante ; perla manoj, 
bombojn je du kilogramoj.» 

«Estis tio amuza. Mi ne trafis la tegmenton de domo 
cirkaiíata de arboj. Sed post tri atal<oj mi gin trafis. La 
indigenoj, kiuj estis interne, ekvidantaj bruli la tegmen-
ton, freneze fugis.» 

•Tiuj du tagoj, la tuta distrikto estis gra ndega 
fajrajo. La fajro hela malrapide marsis, sed senhalte.» 
(pagoj 77-78). 

•Enfermita¡ per fajra cirklo KVIN MIL homoj havis 
malgojan finon! Tio estis ínfero. La flamoj atingis nekre-
d€blan altecon. Ili rugigis la sunsu biron • (pago 92). 

«Ni faligis sur Dakue, kie koncentrigis gra nda 
amaso en la placo, kelkajn bombojn ... • (pago 45). 

Tiuj fragm ento¡ bone elpruvas la psikologion de la 
autoro, fasista junulo , kiu emas dancí, kartludi... k sin 
amuzi per tiaj bombardaduj . 

Ce la fino de la libro, Ji specía le mendas, ke Ji 
fieras prí sía barbo «kiu estas kon;:ita en la Imperio». La 
barbo estas la plej grava rezu lto el tiu heroa kampanjo. 

Kíam Ji r evenís en Italion oni premiis lin per 
,Meda lo por Milita Merit o•. Lakto de lupino estis efikal 

NEDERLANDA K UN LABORO 

LA POLI PO 
Unu el la sekvoj de la Mondmilito estis, ke en unu 

granda stato-Sovetio-la katolika eklezio, kiu estis la 
plej potenca religia organizo estis preskaií tute nuligata . 
Vane gi klopodis renovigi la tie perditan potencon. 

Sed ne sukcesinte en tiu momento, la katolika ekle-
zio, kun sía ruza Jezuitaro, decidís atendí pli favoran 
momenton k intertempe energie pligrandigi sían influon 
en la vivo de tiuj popoloj, kie gia influo ne ankoraií 
estis serioze subfosita. 

Kiam Mussolini kapti s en ltalio lc1 povon, la Eklezio , 
komprenis la favoran okazon gajni tiun kontrai:íbata-
lanton de la religio, kiel kunhelpanton al siaj planoj. 
Post mallonga periodo, kreskis, el kunfandig o de la 
antai:íaj malamikoj, la hodiai:ía monstro, kiu allogas 
unuflanke perla vizago de la savonta Jezuo Krist o, k 
aliflanke montras la fizionomiajn trajtojn de la sens-
krupula despoto Mussolini. Post tio sekvis, sub la gvi-
dado de Dolfuso, la plej perfida ateneo sur demokratoj , 
liberpensuloj, k laborista¡ organizoj, por tiel repusi la 
popolamasojn en mezepokajn vivkondicojn. La \'asalo , 
de la Jezuitaro bone plenumis sian taskon, eks terma nt e 
sennombrajn senkulpajn viktimojn. 

La sekvinta numero de la Papista-Mussolina pro-
gramo estis la aventuro de la konkero de Abisenio. En 
tiu dramo la polipa karaktero, por la unua fojo, sin 
klare montris, car la Eklezio ludís, per siaj en aliaj 
statoj etenditaj kaptobrakoj, decidan rolon. Per gia po-
tenca influo , tiuj statoí estis retenataj interveni favore al 
la malfelicaj abisenoj; k la banditaro povis . plenumi 

· sían bestacan laboron sur la primitiva popolanaro de la 
]ando, sen defendo de moderna armita armeo . . 

En la jus pasinta jaro, la rezult o de la vocdonado 
en Hispanio forte minacis la nelimigitan potencon de la 
eklezia k militi sta kastoj en tiu !ando. Pro tío estis decí-
dite: tiu §tato estus la sekvonta viktimo de la monstro ! 
Ekleziularo .k mihtistaro komplotis al tío, uzante prege-
jojn k monah ejojn kiel armil- k municideponejojn k for· 
tikajojn , alportante la maiírojn el la Afrika tero por 
serví kiel nutrajo de la militistaj idoloj. En Hispani o 
la milito ankoraii furiozas . Tiel unu §tato post la alía 
farigas viktimo de la kombinajo, en kiu nun ankaií kun-
laboras kiel tria aliancano la ger manaj rabistoj , laií 
la ordo noj de Hitler . 

Pasan post paso, la ruza Jezuita ro certe alpr oksi-
migas al sía celo. Úi kontinuas sin jeti sur siaj malfeliéai 
vikti moj unu post la alia, retenante la cirkaiiantojn lan-
dojn por sía influo per «ne enmiksigo•, dum giaj avia-
diloj k friponaj bandoj alportas la cielan paradiz on sur 
elektitan parton de la terglobo, al gloro de Dio . Tiama· 
niere frakasas la mon stro staton post stato, ínter siaí 
po lipaj kaptobrakoj. 

• Post Hispan io sekvus Francia, Belgi@, Nederl ando, 
Cehoslovakio, k. t. p. 

Escepte se ... ankoraii Eiíropo, ciuj liberaj homoí, e!l 
lasta favora momento vekigas, malsukcesigas la inten-
con, k dissiras la kaptobrakojn de la monstro tie.l ke ' 
gi mortu kun putranta korpo, sed ... tempo urga~l 

ARIADNO 
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ltll Untulllllti 1118 8h1tl~l!I A11llf11!l!ll11 1t,11era11llsl11 lfo1111loto, klu kott8bt.u 
ti ,1,l•itlllll ,t.-NIII lul,nJ 1~!11,ern11tu-tlrM11t1tzuJ. 1'tu u11uet11 kót11ltoto, sub 111 
1,11lru11n11t1 d.-In kóhtht111t re~t!llrtru, e11lrei,1•,11ui1, lnd ltó111~er110 11l11110, ulltan 

lt1~11tllt1 JJUr lit !l1,Jetlt11 rulu ,le tls11er1111lc, e11 la ttovo aodo vivo 

• Angla gozetaro r11por!as, ke dullÍ 
ku11shlo deKomltoto prl Ne•ln!erveno, 
gerntona delegl!o Von Rlbbentrop 
prole!ltls kontralt la propone de Lord 
Plytnoutlt celanta evlton de atakol al 
ctvtlal urboJ. · · 

MIOZAll40 
Jtolo k portugala delegltol iipogfs 

In germo1111n pro!eston. Faélle oni 
povos konjekll, ke tluJ tlelegl!ol ne 
kuro~as oprobl Han proponen, ktam 
ll'I dlk!nlorol ordonas detrul I< masakri 
eere lo clvllal1t urboln, . • fin t11111i,1t,11u1 de fll~d kult11ru 

1111,11 11J v,11,11 ,11 t.uttt1u11ú 1rt r,rn1n11 
1,,11trnJt111 •l,li e111er11,1u ,te drnfo 
tJr1tt1t• kto itnturu ola!I klMtka JnW• 
trt~ftt {•!t Orelut, 

11, ll" k 11111,1l11 t,t11tet11ruJ riii,uttl!i 

/
,ti l11 "'"" 1, kellu1J erfe11111luJ sltt 
11rnl11 ni lit ku1111tnft1 t1e Uurt,tu!I tmr 

hliHIUI 111 11f11rntt ... !led In fdfütll •te• 
~l~lnttJ• 11.-re111,u1111t11, 

'l'IU 11tln,11, kltt otl8 ett 'l'uhidu, 
111•r1tt,11n11 11 1t1~1,1111n 11u1,ulu k 11,11111 
flllf1111 Altt lttAL 
• 1111•111111 MMdO, klu a11erd8 '" JW 
1,11n 111l111 Vlllll, nt,tn11t11 klel 01 111ettt 
,,,;1, 11111111( •11111J In 1111r.-11n Mvliíndu dt 
lfot11k11tul kn fl.ltlet lo~, 11krlhn!i1 

•lller11n In 11ttllttrlh1tt1ólu l11111~ k 
ku111ln11111t11 ni 11111rtu 111 rrotoJtt fi.1fti11le!I 
k 111 Yltllttill lf.lvlfl1 1,,,trlru llt1111.Mrt, 

l,rtt 110 h• 111 lrn~l11 tri hott10J11, kl1tjtt 
n IHtllUI 11•1·él11. t:)111 fltllrl 1,111(111 111 l U 
lrn 11J11. l.n vlrl11u11, ktu ".!llns ~ravt11fo, 
11111 11,1111h "' llu!111ltnlu11, SI utu11 
t kf.l'ht1t11tn 1,0111 In ak11§0.1 

• ('n,· 111 lfnlnl frt1t,ul 1te 1111kculs 11:16 
Id r11füfnJ l'/lfll'l'Ol1 lll tl~elhtlnJ ,41Wí!• 
t11l11J mun11t1.l11, 1tltl 11111111 r1.1rllo ,11 
,\t,1011lu, l,"1111111¡11 l111tnlt1111uJ11, 

111 k,111 .. 1,11111 , k111,tt1,1¡ k k111111,11• 

t111111J, k lt'I 1111l1l1:1tul, k lln ol olttlrol, 
11111 •sf1111 lut111fft1l unú fin/ ~nfctllutt0J 
111111 111 111 fu!I lukrl, ,,, i,ruvl11eo ;te 

Kur1111IJu, 
f l,tlll r,k11:11 11dluuJ, ,11 lf1illo hmi" 

lt1 1111,v,¡110 ku11tr<1h l11frtve110 '' .' 1./''I""''''· c111, sed td, "' Ut111uvn, 'lut 11, M1l11111 H11¡,u1t k Llvurnu t1fJi!l'OII 
ktm,111111, 11111rttr fu/ klul 1,k11l1ui • l1ur 
1, f'n•l-11111111 k •Vh'U t1 UUJJUMlku 
tlt llt•1,11rnlu•I 
• l,11 rr,wcn ¡111llt11 lrovl8 ,,, f1ulsla 
1111,1,1111/11 "'I"' do11 k nrmllt1rut1, khtJ ~l11l11f111tl, !! l(n~fil'IIO ti~ l,t.HIII ltt 1!1, 
Mlltlu, ,,,. ¡,ullw t~k111Jtl .. ,,,11,t1lll1111/ 1111• 
lt~J/11• lut¡, 20 fo~ll11J11( fltJlllle 11011, 
,,111111111 Mflfum,11 k 1111111 tlú1t, 
t l,1t h111Jf rt1lo f1111kél1t§ 1,trftkft l,tn 
f 841;111 Vlll 1,1111k 111, 

l¡lf io , ,\ jUIIO lf(lll t ~ lr1111J11,o 
'']11111111, 11 • t11f m1J1t IJllfktUOII ktflll 

~

JI/ 111111)/ rllJ /lflffttJIJJ1 tll t11f~klU " 
J11 ""'*, htl''' ll1Jf1t 11,r¡,1nai¡w nl11kl11 f~, l,11 f ri11 1111{ otl• t111vt~11 ,t 111111111,tl 
~~,kfl11 1( ti~ ,.¡ ll~Vtllll l'tt!!flUl/1111, 

,-4 lttftkf1 11 lf 11UlflJJOI i,,rdlQllf, 
• l,'I" ttt41•111 ,,,t11111tt u;11m1lo éJ' 
fj1, ,y fjlVjltJl~I• tf 81~ ltJt(~II '" lttlUlf• 
;"' rl~ v1,1111111.11,-111 1tlu/ lukfflf i11 ltt 
tltl11 ¡1111¡1 1ft 11111 1111.tf11, U ltl1t~ Jtllt llllll t1tcl11u11 jJU dtj 

1,lnro ni furttoll!ito/, tllranle ke II t1e 

'

JtiVtHI ~tupi ,,,r 11ovaj trupc,J 11:1 brefo11, 
1h111 lorts n lo 1Jrl~otlo ulo orrneo. 

Cerle In lr'lo11<10J tru¡,oj 11e lttterrl• 
lnlls n111ll1e 111111 l'rnnlrn ... 
• Voaf lo ta~rdu ele lo ldrndlpo 
•l!!i(Jníln• lrt ln.~l!lln e!llt1:1tlro k1:1lkultU 
1111r 37.000111110111. Lo rr111,11bllko eska• 
dru l1nllt1tht1i pll 11I !,l.'3.000 tu11oj11 k 
Ato tiuhrnco 11ur111ole ru11kdd11, 

Sed out ne devo11 for11e11t, ke lo 
~er111n110 k flola eskotlroJ ellke hel¡;a11 
lo lnfütot11 flU 1Jplo11adu k títttlt1obloJ 
ntnlwj. 
• l.n 1. Mnlu, o 1,m1 hnve110 llllboo, 
tri ltolnl nrnlpl1111u\ lmmbart1l11 lo 
ku111 roalurpeú911,011 • .towllcour•, 

NI 11u11t11.n11, ke S•t•u llde11 ttttkttll 
111nltrn11011 In lw11c11r11n11 e11kl!l<Ht,,, 
• llll 111mln fro111<11 opttd llllb110, 
11lrtJ tr111,ul 1111 11111· 1rnf1tl'11l11 1111111~1 to 
fn9111ln11 utr11.qlvo11 ,ql•tl In 2" úe Molo 
ttlo nr111eu ve11kl!t lle11uve llololn tru• 
,~ultt, La lfnln 11lvl1.lu 1101111:110 •Nl~roJ 
Sn1,10J• e11ll11 1let1·11oln; ~l11 ku111011db 
¡,jl!llet'olu IJ1n1.1.1111I. 

Ln ftnlut 1,erú111 1,1ro11úo11 ltvoutou 
,ta 11111!1nloJ, 111nfet•lnlu lt 111u111tlu, l{lel 
e,1 dun,tnfnlrtt·o 111 pruvl!l hovl 11llot1 
~nfull 1.,ur 111 l111rn1,10 ul 1,or In lrnrn~c,. 
• Lo a tlt11t111nJ !ltll~ol el rnfülo w1H,, 
u,111 rl Jn r111n11t lr1ful ,te In rllJelu, 11:1 
rlt 111tn 1,11·nl11111' In L1111111•n1 11111 duuoel!I 
ni J7rn11ko 1M1 111lllot11Jlt1 t1t1 t1e111!10J 
1,or lo t•lbelnl el11p11wJ, nkld!l tl11111 
vu)n~o 111 ltnln11 11nt1Hu11. M11llol 1,1rn• 
vulol, el ~auto ro1111o, 111¡ OMl!J 110111e1 tor 11l tu•etln11, kl' Jt11dt1lw ue k11ra~u11 
fur¡1m1I lr1 1,1rop1•0Jul11 tll! fre111dtifo1, 
kll' ll fort18 rllnfe ol 11urol hl11po110 , 

• l!n reokclo gaze!o •L' Echo · dt 
Peris• lo c.lekslrula deputlto De Keri-
11111, skl'lbas: • NI tute ne volos, ke ta 
Metllleraneo ekvlllbro rompl~u favor,. 
ol l!allo, ttek povos tolerl ke la ger• 
tnOtl()l okupu lo Plriuea{tt montoJn. 
ttnergle ttl tlekloros, ke ni ne povas 
resll !rot1ltvllal onlotl la tragedlo de 
BIibao. NI lrnnns la heroecon de 
bosko ¡,opolo, elom rtdela al !radlcto, 
ol ~lol rell~lo k sendependo.• 

1te reokclutol lndlgnl~as pro la 
r ofütaJ krlmol, 
• l!tt Moc1rldo domo okupata de la 
konsulelo de Peruo, Íil polleo mal-
kovrls ¡.trovo u ce11tro11 de fo!lsta SJJlo• 
11odo, klu ltéivis ee rodlo11taclon. , 1 

1<1111 emito lle la koniiulo, to' po-
lleó troserels la tutan domon, arestls 
SOO rlluQlttlaln faSlstojn k trovls gran-
d11t1 kvo11lo11 do dokumentof. · ; 

Lo konsulo, klu montrlQls ege sur• 
i,rlzltd, buttvole subsl<rlbls la oficia• 
1011 1•oporlo11, kle onl prlskrlbls plen• 
detole la oferu11. ; 
• tu fofüto furttallsto lll'Onot1cls1 per 
fofü1lo rolllo11toelo, grovoJn vortoJn. 
Lt tllrll11 Lo ru~uloJ de Mndrldo pre: 
IIQcts ol uzodo iJe gasoJ, , 

Snmlempc 11I 11cllQrts1 ke el ~er• 
1110110 ltovettó 1-lottthurgo cllrls ~lpq 
kutt korgo de gosoJ. 

Ou111 etlt·oprt 111lllll~ lo gertuatto/ 
n~l11 1111110111e; logon post ta~o le ger• 
1111rnol dl1111.odl!J lo 111olo111lltott prl 
uzntlu de Mosol I< rl11c III ko111encls 

l,ofodl ¡,1osúu111boJ11. NI nve,·las, ke 
1l11po110J rnfüloj 011l1nM l1tl1'1tCOS agt 

Ion 1111 vroCl'IJo. ltafü1110 el!los llol 
._, Ml_,.H U ,IIIIIIO-~~-~•W ' 
IHHtfflftll~ll'firrltflflfll W ~•o~dlr U IN iY 1•w1 ll l~tlll!IIIIIHlll!lflOHllllll"! ... ~ HIIIMMlilllllllllll!MIMI ......... 

NENIA MI Ju; 11111110111 uuu 1tu1,ro 111u11eru, ¡,01• ko11servl lo 
1111111111 111! 11111 unulu, 1,uvu~ e!III ¡.,11 tlecldo t1or lo sorto de la 
l,1111111 1m,u11t!IU, '1'11111 vi lnm ue 1il11 bewnos l119fluot11 ¡ior 111e111orl 
i,rl ulnl rl11e11cnl ndruu¡ . Ml'111orlijt1 t1u11 i,tl 111 vlnl11 arnlkoJ11I 
(mm,AI.A IMt•f,IINAl.;IA /\1Jllr9U NIIIJlfüLi\NUA AUlfü~O 

uur 111~1111 1111, ~u• 111u11u lit hnl1111l1uul 
OU~'l'AVn l'AIHtNe l11fl'IH) vntt 1hr l'L/\NI< 

M, 1/ue IIH111!-IJ11f11 V1111 ~t1tlfk11r11nl, ~IJ-1 
,,,,.,~,h k11111,, Orltdlfll 11uA1g1ru 
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1 :·LA···:·o .KAZA·J .... O--· J, ~~.-.: K·AT:'Jt¡:L:u·N'IO· ·;·~:-·dé-c1oi'\~v '.115 i,impon ?u~ :~qr -ko~e';POn-
J • • • i¡;_rt , .. , 1 -~ , , .: • ;· .. : • • ~iid( Lll 'plef ni~)f1J. ~ii\~l11s ~n _la ,fronto¡ k 
· . : .. · . , . , . , ,· , •·· .· . . . . . . • •. ,. . • , . d < kl I iinkorllil teat11s t i lle estas treege 
' • · · Ciu konséías; l<e nia :m~tlé!_m~~o estas lert~ •k::bm _ ~b?me_na, ~ -a?e_nt~J · :u;ers~tal•J de laboro . • -· 

H_itler ·en ·Baroelono, manovr.aiite rute · en .vas ta¡ meéhé>J; sc~povts eShgt., P. z. H. -Svendbor8'.-Ni kord11nk11s pro 
la kataluna ceftirbo k en kelkaj"aliaj lokoj de la aiítonoma regiono, la -flamoJ~ •·· viilj bondez:lroJ k kiel vi, ni -~sp~r11s 11n_kai 
'je stranga ribelaco, kiun la oficialaj popolaj instancoj, kun la k~mpre~e~o • _b11.Jdail!rn venkon super 111 fllsistaJ band1101. 
·•e la respondecaj organizoj sukcesis rapide sufoki ínter aplaiídof de la tuta Ne sendu cekon. Preferi nd ' _e81ª~• -k~ vi sen-

' · 1 ,.. t · · t ta· d lion per ·postm11ndalo 111 ni11 ,.erterala epinio antifasista. La hispana registaro, pli furta nun o 1..1am; UJ pos res • u F 10 An tllildllnkonl . . . . 
- . . Id . t 'd k en plia komento· .Per1rnto en ranc . _rigo de la ·popola ardo, lauhgts noton, un n.1 _ra u as s . . • . , E. L. o.-Ealíng.-Si 11tempe ni ricevís 

•Large informita jam pri la _okazintaJOJ -~n Kata\~~10, la ~egtSfaro vlllJn diversllngv 11jn lernolibrojn, ki_uin ~i 
,unuanime decidís: .· . . ¡11m sendls al nl11j k-doj de la lnternac111 Bn-

. Esprimi sían plej firman .kondamnon al ili, car nur malámik~j de la ,gado. Pri enkonduko de esp.-lernado ~" fa-
Jtespubliko celantaj malfaciligi la popolan vénkon pavas' rilieli per -a rmiloj brikój de Barcclono , ni ne e~tllS _bone info;-

- ' · • · · · · · · , •malaj ·ankor11ü. Momente ni sc111s nur, e 
Jmntrau la leg1hma1 mshtuc10J . • ' • _ .. k tllluna j samideanoj prep11r11s en ko-

Por eviti la ripeton _d~ simil~j bedaiíri~daj~j, º!1¡ far_as .~ev~ran enk~to~ ::~o 
11
gr 11v11n esp erantan Jaboron. 

11ri deveno k sekvoj de tmJ faktoJ. La p_unmdaJ ep1zodo1, he JUS okazmtaJ . B. -Annecy.-D 11nkon pro 111 monsend o, 
-ric-evos rigore la pezon de la lego.• · · J<iun ni kvi111ncis ja m en 111 pasin111 ~umero . 

' Ni goj11s, t11r vi 1rov11s nl11n 8'azeton in~eresa 

NIA MUNICIO 
Valencí11 esper11nlisl11ro 
Berl.-Alb11cele . . 
R. A.-Callos11 ·. . 
A. G.-T11bernes ._ 
<i. W. R.-Sheffield 
M. T.-Aicubierr e . 
Wellon.-Coventry. • . 
P11mphiion. - Londono (?) 
G. R.-Mal11rhoíden • . 
E. E·-5tokholmo . . . . 
F. L. E. -S ekcio !i Ro1terd11m 
J. A. V.-M1111sluis . . .. 
M. W.-Utrecht • . . . . 
G. S.-Arnhem . . . ·. . 
J. K.-Z1111ndijk • . · . • 
F. LE .-Sekcio 2 Rollerd11m 
F. L. E .- Sekcio Wormerveer 
G. v. P. k 111i11j.- Ro1terd11m 
F. L. E·-Sekcio Beets . 
D. M. M. -A msterd11m. . 
G. v. d. H.-Amsterd11m. 
F. L. E.-Sekcio Krimpen 
J. B.-Zutfen . . • . . 
B. J.-F reist11l . . • . 
York-anoj . • . . . . . 
F. E. T.-11noj.-Toulouse • 
M. M.-Mo ntf11lgoux 
M. V. Deenze . . 
J. V.-Pr11h11 . . 
A. V.- Olvuone. 
S . K.-Brati11l11v11 
W. K.-Surrey . 
R. H.- Lille . • . . • 
Sodertalje Esper11nlisloj . 
E. L. -Breintree. • . 
C . S.-Buenos Aires . 
G. B. H.- Dunfe11nkne. 
F. L. W. -Los Angeles 
M. H.-London . . • . . 
Birminghama filio de SAT 

en Bñtio . . ... . 
Groupe Esp . Ouvrier.-Or-
L. J.- M11rseille • 
Jl. D.-M11rseille. . . • . 
R. D.-Vours . . •... 
V. R. G .- P11rfs. . . . . • 
R. A.-Lens • . . . . • 
Soci11ldemokrata Gimn11stik11 

Grupo l.dborist11 D. P. S . 
- Plzen .•..... 

G N. - Holmsund • • . . 
E: C. H.-Ca rdif . . . . 
Esp. l.Ab. Grupo.- G11blonz: 

(-4ª don11co) , • . . . 
T. Q. B. - Lourdes . . . • 
Arbeidernes Esperanto for• 

bund. -Os lo . • • • • 
(:ekoslov. Lab. Asocio 

Esp -111111 • • • • . • 

· 37 ptoj. 
28 > 
5 . • 
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2li > 
to • 
!i sil. 
1'6 > 

10 svkr. 
!i > 
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1 'f>O > 
O'liO > 

JO . . > 
0'75 > 
4 • 
t'.35 > 
0'29 > 
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0'25 • 
0'25 • 
1'50 > 
1 
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95 Jfr. 
10 > 
10 > 
50 > 
!i2'63 > 
15 > 
54'25 • 
10 . > 

135 
3 dol. 

200 ffr. 
50 > 
-42'11 > 
2'6 sil. 

20'60 ffr. 
5•5g > 
5 > 

10 > 
t0 . 
"º 
71 '97 • 
16'85 • 
4'50 • 

45 
10 

ékr. 
ffr. 

105'25 kr: 

31'26 ffr. 

25 
10 
25 

ploj. 
.k kore kre red11k1i111. T io pruvas 111 fac1lecon 

R. B.-Castellón • • . . • 
·Richter.- J11r11m11-F ronto. · . 
S . D.-Korbob11-Fronto . . 
H. M.- (viz:ilinto) • . . . 1150 

de Esperanto, car, kiel ni kelkfoje skribis, ni 
.esl11s profesiuloi ne k de 111 lin8'VO nek de la 
·jurn11lismo. Krom e, vi j11m scias , ke 111 enru-

• · ' -zi11smo iome help11s ci11m. · 
LII l11st11j ciferoj ne est11s er11ro sed ~entil11 · K. o. P. E. K.- S11igon.-Vi11 fl11m11 kon-

person11 don11co de vundi111 germana espe:. 'trlliHaslsta .sllluto el m11Jproksim11 lndocini o 
rimtislo b111111in111 en l11 lnlern11cia B, rigado. , k' ¡ · tre mulle ·gojigis IJln, c11r Ri montr11~, 1e v, 

Kora.n. da.n.kon.! ·. 
. Ni • esprim11s 111 ciuJ 8'11zetoj, esper11nlis0 

taj 11ü ne, kiuj represls parton de 111 ef1h11vo 
de POPOLA FRONTO en divers11j l11ndoj k 
tre speci11le ni d11nk11s 111 k11m11radojn, kiuj 
sindone klopodas 111 liu celo. Pro m11nko de 
sp11co ni ne kutim11s publlkigi 111 nomojn de 
tiuj 11mikoj nek l11 tilolo jn de la koncernaj tre 
mullaj jurn11loj. Pro s11ma kailzo ni ne m11l• 
fermis rubrikon por 111 kvitanco de gazetoj. 
kiujn ni regule ricevas intersange, kun 11ií 
sen represo de m11teri11lo el POPOLA 
PRONTO . D11nkon popol fron111n al ciuj! . 

LASTA HORO 
La spektakla ofensivo fasísta en la 

Nardo estas nun braveg e haltigatá. 
Dank' al evakuado de vírinoj k ínfanoj 
el Bilbao, la kuragaj baskoj povas pli 
s e nembarase defendí la liberon. 

La angla k franca popoloj kortuse 
konkurencas en ti u humana k solidara 
servo. Madrido ankoraií estas Madri-
do! nía pr emo estas granda cirkaií 
Toledo k en multa¡ gravaj lokoj de 
Andaluzio. En Katalunio, post la be-
daiírindaj kver e loj, la ordo esta s ab-
soluta. La ínt ernacía opinio bezonís 
dek monatojn por kompr e n i ke la 
pravo estas nía ; kvankam iomete mal-
frue, tío estas decida por la venko 
kiu jam alproksímigas.. . ' 

Kontrolinta sipo angla " Hunter 15• 
sur akvoj proksimaj al Almerio ju~ 
ric ev is pafojn de torp ed o kies dev~non 
ankoraií oni ne scias. Tiu fasista rekta 
atako al Anglio pavas es ti grava) 

OJ(.AZE de la t• de M11jo, ni ric evis 
el c1uJ. l11n~oJ. pr~lpe e l Sovetio, mull11jn 
salu.to1n, k1uj h11vlg1s al ni all11jn emocioJn 
Pro neeblo respondí 111 cluj priv111e ni 

__ esprimas publike ni11n fervo ro n al t!Óm11 :.:.!" • • kv11n10 da 11mikoj 

-1r11fe skrlbls , ke por 111 lde11io ne ekzi111as 
. distanco . · 

: C. S. N .-Herning k 111 mull11j ali11j.-l'\ i 
'sendos al vi 111 g11:ieton, sed 11dresojn d e 
korespond¡~uloj ni ne j11m h11v11s. Anonco jn 
en P. F. ni ne 11kcepl11s. 

V. U. G.-Puebl11 V11lverde.-Ni ne kon11s la 
adreson de tiu revuo . Nenia m ni 11iídis pri ~i. 

F. D.- Albacele . - Vi11n monsendon ni 
kvi111ncis sur 111 11ª n•, al via indikit11 adres o 
ni jam sendis lion, kio n vi dez iris. 

R. G . O.-Milw11n kee.- Kun gr11nd11 inle· 
reso ni leg is vi11n leteron k ni vol11s gratuli 
vin pro vla akliv11 laboro favore al nía bala· 
lo. Anka ü ni g ratulas ca r vi estas 111 unua 
p11g11111 esp.-instruisto de la Uson11 regi sla· 
ro. Dankon pro la monsendc! · 

V. G.-Rostov Don .- D1nkon pro viaí 
'se ndi111j 11fisoj, kiuj j11m orn11m11s ni11n gru pe· 
jon. Espereble vi ankaü ricevls · 1iujn, kiujn 
ni se ndi s al vi. jus ni ricevis 11nk11ií pakajon 
kun librojn, d11nkon! 

· H, A. - Dref .- Ni kvil11nc11s l11 bonan rice· 
von de viaj sendit11j germ11nlln8'v11j libreroi, 
kiujn n i tu i lr11nssendis 111 la inlem11cia 
Brig 11do. · 

S . S.-Monlreal. - Via Jelero bon e atvr· 
nis. D11nkon pro vl11j bon de z:iroj. Ni cerll 
sendos 111 g11zeton. 

J. B.- Londono .- Ni ~oj11s car P. F. pla· 
c11s 111 vi liel mulle. Pri Ql11 posrmillta plu: 
d11iírigo ni nenion deeídis 11nkor11ií. Unue 01 

triumfu! Posle... l 
P11ca Rondo.-Al ge r. - D11nkon pro vía 

p11c11j bonde ziro j. Kv11nk11m mul111j ne kredo' 
!ion, estu certaj ke ni b11l11las por 111 paco, 

F. K.-Z118'reb .-L11ií vl11 deziro ni kvita"· 
i:11s kun danko 111 bon11n ric evo n de vi11i se' 
sendit11J resp. kup. . . . , 

A. R.- Zeist.-Posluloj desp11co dev•~ 
nin m111longigi ví11n artikolon, sen i11 kriphg0 
por ~ia 11enco. Vi ce rte scios p11rdonil 
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EN LA INTERNACIAJ BRIGADOJ 

LJNUECO DE KONSCIO 
Se oni pensas pri lojala hispana 

popolo, luktanta kun miriga ardo 
kontraií tutmonda fasismo, la penso 
vekas en ciu menso bildon pri fortega 
unueco, uganta la diverstavolajn k 
malsamtendencajn logantojn de His-
panio. Tiel estas facile imagi al si la 
spektaklon de anarkistoj, komunistoj, 
katolikoj k respublikanoj, bat~lantaj 
sultro-al-sultro künlraií la, de ciuj 
malamata, rabobesteca internada 
drako, kiel komuna malamiko. 

Pli malfdc ile estas kompreni la 
diverslandan proletan unuecon, kiu 
ekzistas en la lnternacia Brigado. Pri 
tiu internada unueco mi volas ion 
rakonti en nía satata POP OLA 
F RO N TO, la bela unuecfronta in-
ternada gazeto. 

En la Internada Brigada ekzistas 
orkestro, kies muzikistoj estas divers-
landaj, kompreneble, kamaradoj . Mi 
mem havas gojon partopreni, kiel 
membro, tiun muzikistaron. 

lnter la germanoj, en tiu orkestro, 
estas unu, kiu batalis en nordfrancia 
fronto dum la mondmilito, !ion Ji ra-
kontis al mi. 
. Iun pluvan vesperon, ne povante 
promeni Ira la urbo, post la de¡oro, 
ni Hstis en ·Ja cambro . Unu el la 
francoj rakontis travivajojn siajn k 
diris babileme, ke li dum la milito 
batalis en la nordo de Francia. Mi 
kiel kutime a gis kiel interpretisto . 
Pere de mi, iu germano demandis 
detalojn k evidentigis, ke ambaú ba-
talis en la sama sektoro dum la sama 
epoko. Ambaií miris pro la kurioza 
koincido . Kaj nun okazis io, kiuri mi 
dum mia lula vivo ne facile forgesos. 

La franco diris, ke li tiam estis 
tro juna por bone kompreni, kion 1i 
faras. La germano aprobis, dirante 
samajn vortojn . Tiam la germano pe~ 
tis tradukon 'de jena frazo : . •En la 

jaroj 1914-18 mi eraris, mortigante 
miajn francajn samklasanojn . Felic~ 
mi v~nis al alia vidpunkto. Tia\ mi 
estas tie ci, felica k kontenta ínter 
miaj francaj, nederlandai, belg3j k 
alilandaj fratoj. Kamarado franca! ni 
korektu la eraron, iam farita de ni. Ni 
ne plu estu franco¡, germano¡ ktp . Ni 
~stu samcelaj fratoj ínter kiuj ne plu 
ekzistu naciaj antagonismoj .• 

Post tío, la franco k la germano 
cirkaiíbrakis sin reciproke . Ne pose-
dante komunan lingvon por esprimi 
siajn pensojn, ili senvorte, kun lar!Tloj 
en la okuloj, kapablis diri multan per 
muta elokventeco. Jen kamaradoj la 
internada unuecol 

Por. vi, kamaradoj, en landoj kie 
jam ne ekzistas popolfronta unueco, 
estu tiu ci rakonto instigo por starigi 
gin. Post gi, la laboristaro en Tul-
mondo kreos la internacian mond-
skalan • unuecon, por ebligi novan 

. mondsocion, en kiu regos felico, paco 
k laboro por ciuj homoj de bona volo, 
k cm kiu, fasismo k milito estos fan-
tazia estinta himero. 

(Raportite de k do. J. DISKO) 
WIDiwmiDMmllllllllllllllllDl~ 

INTERESE! 
Tute aenpagc vi pavas ricevi propa -
iandan material on pri nia milit o: ali-
so), l otajoj, pos1kartoj k . t. p. post kan-
cerna peto al oficiala stata !clko, kiu 
ankorail ne aerioze vidas nian lingvon 
Por pruvi, ke Esperanto ne estas 
atranga manio sed floranta fakto, 
skribu tui, al suba adreso, petante 

. materialon lail bezono . kun ia k onciza 
indiko pri l á ulilo de nía internacia 
parolilo. Estus konvene metí en vid-

ebla loko la vorton ESPERANTO 

SERVICIO ESPAROL DE IIIFORlll!CIOII 
Ge"neral Tovar, n.0 5 

VAL8NCIA (HISPANIO) 

FORTIKA RIMENO . por turni la radojn de vasta 
ple~ nabla agitado, esfas · Es~eranto per v1a gentila puseto. Por 
daura movado, ne devas ces1 la kurento en niaj financaj adresoj: 
ÓENERALA INTERNACIA ADR~O NEDERLANDA ADRESO 

nur por mono nur por mono ce hol andanol GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK 
fl3, Rue Brise-Pain Van Speijkstraat, 48-1 

Post~ekkonto 13944 Orleans postl!iro 24'i:i42 
ORLEANS (Loi ret) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederlando 

ANGLIO.-K -do O. M EL TON.-23 Fowler Sir. Nechells, BIRMINGHAM 7 
SVEDIO.-ARBETAI? ESPERANTlSTEN.-Barnhusgatan 8 ti b 

Posll!iro n.0 M411, STOCKHOLM . g. n. ·• 
BELOlO.-K -do M. DELFORGE.-M, Ruede Heig ne, CHARLEROI 

REDAKCIA ADRESO POR C10 ALIA 
POPOLA FRONTO-Mar, 25,-Valencla (Hispanio) 

- -

Sprita bonhumora karikaturo pri lndnlecio 
Prieto, socialista ministro de Nacia Ddendo 
-kun tri fakoj : maro, aero k tero-en la 

nova popollronla Registaro 

VORTOJ DB LA REOISTARO 
L11 nova cefministro k- do Negrin, 

membro de la Socialista Partio, jus 
dirill deklare interesajn vortojn ti kiuj 
ni objektive prezentas resumon: 

La rel!imo de Hispanio, posl venko en la 
· milito ; · eslos íaií' sísienió, kíun la popolo 
elekIos libere. La llkluala Konstilucio esIas 
fam vere demokrata; l!i ebligas ciujn . plei 
aUdacajn, paso jn pri ekonomi o k polilik o. 

Tamen, la ribel o delruis normojn, kun 
tradicia inlluo, kio cerre ne pavos plu floradi. 
Pro tio, la panoramo de nia 1~ndo, post la 
lriumfo , estos tul e alia ol 1iu de la epoko 
antaila al Julio 1936. Sed, kiel diri1e, e,Ios 
nur la popola voto, kiu danos definitivajn 
konturojn al la san l! o¡ okazintaj pr~ la 
konllik10 . 

Oni nur konllskis la bienojn de perwooi 
helpintaj la ribe :on. Nia celado nun estas 
sal!e starigi rel!irnon pli justan en tiu as· 
pekI0 k prollti , pli utile, la rican grundon 
de la !ando, helpante 111 modestajn propra-
jojn-tree ge abunelaj en kelkoj regionoj -
por trovi en la rek onstruado firmafn apo· 
gojn. Ni donos gara ntiojn por plena libero 
le reli gio , kvankam r igo re oni ne permesos, 
ke, sub la vualo de nia toleremo, suferu 
skuon la fundamento de la nova popola 
Respuhliko. 

La stataj provizoj da oro estas en :1ekura 
lok o de nía !ojala terito r io; ciu alia supo11>, 
Prl liu aíero, estas deliro de naivaj mens0i• 
Svin g i timigajn aUgurojn pri la e~tonIª 
strukturo de Hispani o estas absurda tak· 
tiko por i zo ligi la popolon , kun l! ia regi~• 
taro, Je larl!aj amasoj el la internaci~ op•· 
nio por la hispana Popola Fronto, kiu. en 
masi\ •a unueco, donas uitan ekzemP10" 

· f t ne Prl su ero k ofero por gaini rajIon l!Ui Pe 
liberon k dign on, en la koncerlo inrernacla• 



Scanned with CamScanner

N.º 15 POPOL'A FRONTO 

, _....,, .......... ...,,... ... ....... '1 ............... ... 1 
1 • .. ::~.~.¡ .. ~.~.~.'.:., 1 
,;¡ tlguroj de 11mb11ll r11sismoj veruras rien k reen rra eksrerlando . ! Pri kio remas? 1: 
-a Ja iliaJ presorganoj markovras la sekreron. lli celas cdeíendl sin konrrad J 
" 111 konst11n111j arenco! de la demokr11111J porenco; ... • f 
Z · La flnrezullo esros nepr11 cddensiva, mlliro , trudira 111 la ei1rop11j . 
! fasismoj, devigataj b11r11li pro sia ekzislorajlo! Ja la siruacio rariQas neelre- t 
¡ nebla por la pacemaj fasisraj sraroj. ¡; 
S • Prezidanro de B11skio Sro Aguirri: sin rurnis al la Papo, okaze de 111 barbara E 3 derruo 111 Gernika k peris lin forlasi sian silenron k esprimi ai11n kond11mnon 1 
j per l11fila voco anraü la rurmonda krisl11n11ro • 
., Sed la Papa Mosro reslas 11nkoraü mura. La V111ik11no do, 11nk~d sub- t 

lenas la ne-in1erven11n polirikon de la Londona Komi11110, en la nomo de Dio . , 
Í • En sia verko •Principoj pri milirpoliriko•, germana reknikislo prilraktas la t 
,¡ bombardadon al malfermaj urboj kun celo senmoraligi la kon1r11üs111r11nlojn. 5 
@ Li skribis: •Se !11 urboj k vilaRoi esras flamderruiraj, se virinoj k geinf11noj E J ralas sub gas11Iakoj, se la loRanroj en urboj m11lproksim11j de la baral- 1 
j rronroj sureras la bombojn k rorpedojn de aeroplano;, ne plu eblas d11ilrigo 

1 
.. 

.,
11
;. de miliro. La popolo, senmor111igite, posrulos tujan pacon, submeriQon k 
• ríes registaro, et se Riaj nervoj esras escepte rorraj, ne povas rezisti S tiun popularan petegon.> E 
9 Tamen en Hispanio liaskis 111 sistema de tiuj idoj de Atilo . 

• La jurn11lo Diario de Notici113 de Lisbono r11port11s: •Sisrema bomb11rdado 1 ! al M11drido kontinuas. La 11rtilerio. de 111 naciistoj eljetis kons111nte gre-
n11dojn k srapnelojn •por pliigi la vikrimojn inter la civi la l0Ran111ro•. J Tion konfesas !11 porrugalaj amikoj de hispanaj (!?) ribe!uloj. Sed 111 ! J Komit11to pri Ne-!nterveno cinike lntencas rekomendi cal ambail partoj>, J 

• ke 111 clukro esru hum11nig11t11>. Evidentt, la rasistoj kun la ·Komitato 1 j konsistigas unuedronton. 
• Bone konsllite de siaj rremd11j kunu!oj , •Von• fr11nko decidis st11rigi unikan ¡ parrlon en !a hispana zono, kiun Ji estr11s, por evlli !11 internajn b11r11ktojn 

1 ' f pro dlverRoi en la 11rierg11rdo. Tiu nacia ~ero forgesis hispanan kl11sik11n 3 proverbon, Jail kiu c!a vesro ne faras la monahon• . Li celas fori¡¡-i la 
J m11ls11non per for igo de la simptomoj . 
• Car la rama Komi11110 sisieme egaligas nin kun la ribelintoi, . ni esperas 1 1 ke oni elpensos proponi nian aliRon al tiu p,,rr lo de fr11nko por solvi !iel 
e la konflikron. Cu? • t j • La ne inlervenistoj k iliaj kunkulpu!oj •demokrataj• jam tro ekparolas pri ¡ 
! eventua!a malkasa interveno, ebliganta la cmemdecidon• de la hispana . E 
¡ popolo. Kia s11rkaamo! E 
• Cu la ne intervenaj intervenisloj akceptus samtempe kontrolon por 
1 . 1 º? t ebligi la memdecidon de aiaj subpremaI111 popo a~oJ . . E j Car ankaü ta JoRanlaro de 111 fasisloj landoj ra¡raa cmemdec1d1>, fu ne? 

,~.-..•••WM e o e ,w..,..,...oe '*"'A"'"""'•.,.""'""' ... .,......., 
EPIZODO EN LA FRONTO 

BRAVA TANKISTO 
La soldato Remigio Calero estis 

iun posttagmezon kun sía ma~ino 
(tanko) ce bdtalloko a pu d Ma,dr1do. 
~ni estis ordoninta lin zorgi pri difi-
n1ta linio k Ji plenumadis la ordonon 
ak~rate. Kelkaj unuoj de la ~r~eo 
estis protekrataj de la tankopaf1~0J., 

. Subite aperadis ses germanaJ tan-
ko¡. Ses kanonc,j pafis sur la resp?-
bhkanan tankon k ekmarsis al ma 
Jnfanterío. Neníu sendíto de Hitler 
Po vas su pozi, ke e b I as rezísti . ti_el 
5?Peran malamikaron. Sed Rem1g10 
falero opínias male k tia! ~¡ ut_endis. 
a problemo por li est1s s1~pla: 

l<iam oni donis la ordonon al h, om 
ª1do~is neoian klarigoo . Estas do, 
~.ro !Jo necese rezisti ec se alvenus 
ciu¡ tankoj de Frank~. Samfempe oni 
Pravas díf~kti iun el ili. Jen taskol 

Dum kelke da tempo 1i pafadis 
sencese, gis preskaií elcerpi s_ian mu: 
nicion. Kaj la ses germanaJ tankoJ 
restis tíe senutilaj por ciam. 

Caler'o nur interrompis sían pafa-
don kíam la ses tankoj restis senmo-
vaj. La Jastajn pafo_jn .li fari_s ku~ 

mano pr{:manta 1~ v!zagon .• _K1am h, 
eksveninte, forlas1s sian rnasmon, ne 
kapablis vidi. Anstataií la rnaldestra 

· okulo a peris kavafo sanga k profunda. 

JNTIMECO EN DISCIPLINO 
En la oflcejo envenaa 111 respond~cu_lo. 

Loü 1111 gr11do, li esras leil1en11n10, T1m1g11 
besro en kapitalista armeo . En I~ ~~mbro 
mallumiRas . lu k11 m II r11 do ekkrras. •He, 
Wolh-I11 nomo de la leilrenanto-ctklu • 
migu la l11mpojn>, . 

Ni ~iuj, k k11m11rado leiltenanto kun na, 
ekridas prl riu ordono 111 auperulo, Cu mal-
. disciplino? Tute ne! Nur k11mar11deco, per 
kiu la laboro tute ne aureras. 

BEIHO 
Volontulo en lnlc rnacla 8rl1ado 

3 

PRUVOJNI PRUVO JN! 
Je kioma amplekso, bezonas ilin s-ro Eden? 

AERA BILANCO 
Jen resumo de la t11sko kiun plenu-

mis, dum monato Aprilo, la 11er11j 
armeoj en nia !ando: 

Respublika Armeo . -Bomb11rd11dol 
sur aviadkampoj, 2; sur trupoj, 168 k 
sur militai celoj, 44. 

fasista armeo. Bombard11doj sur 
trupoj, l'J7; k sur civil11j urboj, 60 •. 

La Uespublika Armeo perdis 4 
aviadilojn (2 en norda fronto k 2 
en Terolo) . 

La rasista 11rmeo perdis 20 11ero-
planojn 12 en suda fronto, r, en M11• 
lago, 6 en Terolo k 9 en norda fronlo). 

La aer11j ba111loj ok11zin111j dum la 
tura manato estis tl'J. 

'J/i neniam trapasosl 

Viro 
Vampiro 
Tutrnonda konato 
Grandskala pirato 
Murdisto 
Nozi-isto 
Grandoficiro 
Fasista konspiro. 
Aristokrato 
Sen ia kornpato 
Hornojn casanta 
Lango lekanta 
Fibarbaro 
Kontraií proletaro 
Sangavida orangutango 
Jen ... estas Frankol 
Li venkon sopiras 
Kaj tornbon akiras 
Ce Madrido 
Proleta piramido 
Ne eblas sancelo 
Apud citadelo 
Vana la klopodo 
Jam eke de l' eksplodo 
Sankta la afero 
Tutmonda libero 

- Komune luktanta 
Vere giganta 
Unueca la devizo 
De l' organi zo: 
Ni la brutaron frakasos 
lli neniam trapasosl 

' 

L. VENKO · 
Hur l•m tN•derlando) 
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Franca jurnalisto Albert Bayet adres .is sekvantan K traií tiuj sennoma¡ terura¡o¡, m, 31 0 i, krias 
leteron al katolika verkisto Francois Maunac: nian i~~ignon. Kaj ni ne demanta~ eu ~ -';kt\mojkkredis 

• Estima ta sinjoro : Vi estas unu el la majstroj de la aií ne· cu i1i ceestis au ne la pre~e_¡~n. t .1 ~1'!-as e ciu¡ 
ka!olika pensmaniero; vi gin esprimas bri1e, cerpante _el iuJo-' aií nekredantoj, eSt~s _maJ }ª 01· •.. 1.ª kompat¿ 
gi kion gi entenas · iom humana. Permesu _al la1~0, km ~tendigas al ciui senkulpulo¡; ma nauzbolal ci~¡ ~urdisto ¡. 
albatalas viajn ideojn sed admiras vio, ktel arltston k Kai vi? Mi ne paro\~~• kompr~n~ _e, prt v!a\ pers0• 
apostolon, fari al vi demanden : Kial vi ne st_aras. en • to¡· Mi scias ke 1h estas stmt la¡ al la ma1, ke tra H naJ sen · •~ · · 1 la rob · ·1 
unua vico, in ter kiuj defendas la respublikan tspamon malsama vojo anl<au v1_ 1ra;s .ª m? P ?• ~11:in ª. ~\ \a 
kontraií la ekzekutistoj? . . nía . Sed mi parolas· p~t -.:ia1 amtkoJ, prt t1u1, k1u1n v¡ 

Mi skribas ci tiujn vortojn kun la emoct? , ktun gvidas: Ja francaj katohko¡ . . 
. vekas, en koro _de ciuj liberaj homoj, la terunga .,d~-,-• - Kion í1i <liras, kion ili_ ~aras aiídm~e la teruran 

truado de Germka . . . . detruadon de Gernika? Kelkm1-1:e 1~ ple¡ malbonaj-
Tiu urbo, k vi tion s~ias pli bon e <;>l_ :111, eshs. la ri ardas aliflanken, i1i pensas. p~t alta af e_ro. Pri sen-

urbo Sankta por la basko¡, la centro de 1haJ kulturai. k sfcia krímo pri la borso ... Aha¡ - la vera¡ _, la puraj-
k~tol~kaj t_ra;dicioj. ~u?don 26. Aprilo la germana¡ av1a- <liras malva'rme: «Bas~aj katolikoj _k pas_lro_¡ _de Gernika 
d1stoJ dec1d1s detrm gm. estis antifasístoj, •ruga¡ • respubhkan?J ; th apogis la 

. Mi ne ~eziras reprodukti cí tie-la .raporto~ ape: Popol an Fronton_; de s pli malbone ·por 1h. Fr?nko ?eíen-
nntan en /, Oeuvre. l.,e Populaire au /, Humanif6. Mt das la monon. Hitl er defendas la monkofr o¡n. V1vu la 
citos la raporton de Le Pefif Pari6ien : Je la 16'30 h. la mono! Gloro al Frankol Vivu Hitler ! ekleziaj sonoriloj sonoris laií alarma signalo. Aviadiloj K lk . f • n pltº· ili ripetas Ja díro¡·n de l' m 
al · k · · • T · · k ·1· E t H · k l · k e aJ aras to , ur-

pro s1m1gas. u1 om onas I m. s as• em e -o¡• d ' . T • . k dº ke la mortíntoj de Gerníka 
•Junker-oj • senditaj de Hitler sub la protekto de la 1st0!, -~ 1 s_a¡nkas re. 1

•1 . • pro sía furiozo bru lig· m~m-
blufa Ne-Interveno. 

morttg1 s sm; e «rugu .ºl. , . . . 1s_ s1a¡n 
. . . . proprajn domojn, sia ¡n fam1ho1n, dum la av1adiloj 

E_n h~ katol~ka urbo, _pastro ek_d1r~ktas la defenda;1n. ortis al ili la o1ívarban brancon k la benon de Kristo 
zorgoJn. ~1 kons1l~s al logantaro rtfugon en la keloJ? · • 1P. k l l t O de 1' krimo alkroci6 as la rik · 
Dum om faras hon, alvenas la unua aero plano, ktu tuo_ ~ze, ª ª erur P ano 
jetas bombojn . Post tiu venas alia. Viroj, virinoj k de cm~ka mens~g~~o. . . . . 
inf~~oj estas premegitaj aií bruligitaj en siaj rifugejoj. 1:tel ~gas . v~a¡ safo¡, s-ro Maunac . lit anat e!Ilas )a 
Aha1, terurigitaj, reve nas al la strato k kuras ciudirek- labonsto¡n? ~tu¡ d.ef~ndas !ª panon _k J?ºP?lon _k_iam h~ 
ten . Tuj ap eras la aviadiloj . Per grenadoi k mitraliloj defendas s1~¡n ra¡to¡n, k ec la katohkoJn k1am 11! ankau 
i1i atakas la timigitan amasen. pretendas hberon . .. Kion oni povas fari en tiu malferma urbo kontrau .. - - . Kaj mi simple demandas: Kion vi atendas ? Kion ~¡ 
tiel senriska k se nkuraga atako? La pastroj, al kiuj mi atendas por in struí, ke la Evangelio kondam nas la kri-
omagas, malatentante dangeron je morto, miksigas kun mon k predikas mildecon? Kion vi atend as por a\·erti 
la amaso , benas la mortantojn k la mortontojn. Pregul laiít e, ke stari apud krimo k mono, signifa s star i apud 
1i invitas . La piuloj genufleksas . Sed kiam levigas la Judaso k apud Kaino? edzo, kusas sur _ tero la edzino. KJam l~vigas patrino, s~ Nunmom ente, en improvizitaj hospit alo i, en keloi, 
nur _pova~ prem ~an~n de. mort~n.ta mfano. E_:ltas ph kripligitaj infanoj krias, agonias. Dum alia j avíadiloi 
bo_ns~~caJ ~a mortmto¡. ol huJ, _km_¡ _teru_r~ marsas kun alproksimigas, la gepatroj dubas pri la h oma ro pri la 
knphg1ta hlo en brako¡, kun blmd1g1ta hlmol ju sto, prí cío. lli silentas a 1 ~ 1 1 k ! ciam 

P • · d - · 1 •· 1 k 1 •· 1 d 1 n au a mor o, 1u 
regoJ aure supremras a c1e o e c1e o aure a venas k antau Francia, kiu venas n en iam. S~d ili eraras. La respublika Fr anci o la laika F~a_n c10, la_ ~ra~ci-~ de la Homaj Rajtoj esta ~ apud i\i. Tt~J ~~a~c_10¡ khmgas sur ilia miz ero, sur la \itoi de krtphgt~aJ mfanoj, sur la inortintoj, sur la Juktan toj. • KaJ, la parto de Fran cia kiu nom igas katolika, ce_estos kun sekaj okuloj al tiu turmentad o? cu gi daiírl ª~t.1Os,. ke la mono prav as? cu gi daiír e malbenos h vi hmo¡n k benos la murdi stojn ? 

Ni atendas vian respondan\ 
Cu vi perm esos, ke la religio kiun vi kredas Dia, estu kaisupera al niaj h omama j kon cepto j? cu vi tole· ?:ine .ªnd0 de b~ndit_oj trc:nsformu la virgulinon d~ Ger~i~r 1 en la r~ga virgulino de Bad ajoz, /\\a\a_go k d K . ª

1· Jam en hu freneza deklivo la místika itguro e r1s o-horno d' d' ' .• por abo . tsra tanta amon - tr a nsform 1gas, k me;:a prohto de kapitalismo se n re ligio nek moralo, be~~~a~:o de piulo¡, ie kruela 
1

ídolo de barbara sek\0 el h • por ~k~tazo la akran otloron de sango nuan ª ~ma¡ artertoJ ... 
Se vi tion ne v ¡ . . ·stoi 

Pro h1 pafoj de popola avlnd_ilo, 111 fundo de ¡11 mnro estas n se r cante aliajn . . 0 ~s , rap1clul T1e es liiS la ekzekUl! 5 
lombo yor 1~ lmponnJ b111erlo1 sur ferdekoj de tn fnsisfn pirntn st~ ni iros so la · h vi_rt~o¡n, aliajn inf anojn. Se vi dezir\'. 
cE11p11nn,, k1u, kun germnnn komando, estls nngoro por [ b r kut,·s to¡·n, s!d eallpl Vtkt_~mo_jn k ni so la¡' sign os la _ekZ "'' 

11pudmaraj urbol de In lojaln periferio II e nj <- me - k \ ,, 
-------

estos laiídint • h 1 nau, tel oni diras en Evang e 10, La d d k ª1 e peme la plej bonan part on . __,.. meto oj e anajlo estas pr d I opagan ° por celoj de aposto 0 

(\\ '"lY'.\ t\ 11--illl \ .. m:lffl •U :t.1 .. , .- - · -- - ·- -
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JEN. LA -HISPANA --La popolo de Hispanío de vige batalas 
kun armiloj en manoj . Miloj plus miloj da 
Jaboristoj baras, en la parapetoj, la pasojn 
de fasistaj invadintoj aií laboras daiíre en 
Jaboroj de aríergardo . Ni ciuj partoprenas 
kruelan bá talon kontraií la fremdaj k na-
ciaj potencoi, plej frenezaj k plej reakciaj . 
Ni ciuj kune vibras, dum I uk to k dum 
laboro, por pu.si foren la hufojn de la fa-
sista angor a k detruadi la saman minacon 
en aliaj landoj. Grava capitro tio ci estas 
ja por la homa historio! Tamen speciala 
óndo estas la motoro de la popola kur.1go: 
Samtakte kun la milito, fluas saiíme la 
fontoj de la re voluciol 

Nia revolucio, akusajo dolora de gran -
dioza oferemo, ne estas simpla kolekto de 
frazoj emfazaj nek himeraj aspiroj aií de-
magogíaj kríoj. Ne, tute ne! La cemento 
de nía revolucio fiksígas masone sur · 1a 
vivaj rokoj de la sociaj realoj, sur la fun-
damenta akso --d.e níaj aktualaj ekonomio 
k politiko. Nia r evolucio-konstruado post 
detruado-mont ra s jam la palpeblan rea-
Ion de multaj jem1j konkr etaj faktoj: 

La grundo ap arten as jam al la mo-
desta¡ kampar a noj k t erlaboristoj sen im-
posto nek kondico . Dekmiloj da homoj 
iradicie eksp luatataj de ricaj terp osedanto] 
k feiídaj sinjoroj , estas nun mastr oj de la 
kampoj, kíujn ili irig a ciis per sía svít o 
povante,-finfin e, plene jam guadi la rikolton 
de sía penado . Ankaií la grandaj fabrikoj , 
forlasitaj de fasístoj k r .1:akciuloj, aparte-
nas plejmulle al la stato, sub rekta kon -
irolo k ínterveno de laboristoj . La prol e-
~aro mem gvidas la produktadon k fer vor e 

REVOLUCIO! 
1------------------

respondecas prí tiu tasko , kíel branca tiel 
grava dum milito . La fíeraj k ricaj ban-
kieroj ne dorlotas avare siajn kapitalojn. 
La bankoj , naciaj financaj nestoj, havas 
severan kontrolon de la stato, kune kun 
tiu de la sindikatoj. 

La armilaro en man oj de la popolo, 
kun lerta nova oficist a ro el proleta deveno, 
estas bona garantio pri tio ke jam ne plu 
ekzistas armeo por la sup eraj kastoj; nuri 
la laborul oj mem defendas k gardas la 
rajt ojn de sía libero k bonstato . Malaperis 
lá ekonomia k politika potencoj de Ja 
Ekl ezío ; kardinaloj k episko poj, ribel e ba-
talant aj en la fasistaj vicoj , estis senigitaj 
je la imponaj trezoroj akumulitaj per ruza 
mano vrado . La legit ima registaro estas la 
gvida plenu manta orga no por la pro gramo 
de la Po po la Fron to, en la hisp ana anti-
fasismo . La superaj oficia laj pos tenoj rice-
vas la gvidon de mcdest dj civitanoj , kiuj 
kun fresa ka pablo plenuma s dilig ente k 
disk re te s iajn tas kojn. Sin dikat ejoj k kul-
turaj so cie toj uku ;Jas, por siaj util aj celoi, 
la pa lacojn , kun luksa i meb loi, de forkurin -
taj fas ista j noheloj. La rea kciaj jurnaloj es~ 
tas nun pr op ra voco de popo laj organizoj . 

Jen la cefaj util aj trajt oj de nía vera 
revo lucio, en aroga tr ans fo rmig o, de nor-
moj k procedoj, pa ralele kun la fluoj dra-
mecaj de la milito, laií sa ga k pru denta 
ira do al Soci ali smo. Tia !, ca r ga jno de la 
venko es tas n epra kondi co p0r di svolvigo 
de . fakta k ne utop ía revolucio, la laiíta · 
devizo de tut a po polo estas ciam k cia m: 
lukt o sen laco en tra nceo j, k laboro seri 
ripo zo, sen balt o, en kamp oj k fabrí koj! 

KE ILI SIN HUMANIG U! Int erne de hlanka zo no o.ni sis teme 
nuli ga s cion, kio estas •ruga •. Kom-
preneble ili ne povas ekstermi ciujn 

kr eskadu k ec ke simpatiantoj ekst er- civitan ojn , kiuj ne esta s pur e bla nkaj ; 

Jandaj agnosku nian veron ... sed ili _mortkondamn a~ é:i-1~j~, kiuj 

En katolika gazeto el Belgio • Libr e apart ems a l maldekst i:ai_ par 1_10¡.. . 
La malfelica Komitato pri Ne-

lnterveno celas al humanigo de nia 
milito k por trafi la celon, ties genia 
prezidanto Lord Plymouth, laií emi-
nent~ inspiro , proponis ke ]a fam~ 
Kom1tato sin turnu al ambau parto¡ 
luktantaj, tio est as , a I ribelin toj k- al 
la. konstitucie legitima Registaro; al 
knmulo k al la poli co; al atakinto k al 
atakito; al viktimo k al ekzekutisto . 

Tiu propone ap eras post la scienco 
organizita detruado de Gernika, la 
j~Preced enca masakro, ~lenumata 
au germana¡ k italaj planoJ. 

De la komenco de nía milito , la 
fa~istoj semis teroron kun la espero 
Pr efika r ezulto en nia popolo. Niaj f en~oj, niaj krioi, nial ayertoi ne 
ro~1s taiígan aií konsolan ehon. Ne-

ces1s ke la nombro da viktimoj terure 

·s elgique • ni legas a·rtikolon ··de ·gia - ·- · · _.Franko me!TI, ?ev1g1s m1t_rah mil 

d·ro kiu vizitis la h/ankan zonon k kvm cent labor1sto¡n en Bada¡oz. 
sen 1 , 1 . • A k 
nun verkas priskribant ~ sian vojagon. 10 ne e~tas no_v~¡o. n au okazis 

En artikolo «La milito sen kapti- la mas akro¡ al c1v1la logantaro de 

toj. ni legas jena jn frazojn: _ Madrido k de a liaj urb oj; k ekzist a s, 

e En la cefa Komand ~jo oni ne depoSf la pr en~ de ~ala go, ref~ren-

scias kie esta s la kaptitejoj, ~ar kapti- ~?mo sur la VOJO• k:e obuso¡ f_ahs el 
tejoj .. ne ekzista sl La lega nto povas ciel~ s~r fuganta _logantaro, km for-
kr edi ke tiuj vortoj estas skribitaj kuri .. kie] en Belg10, dum la Mezep_o-

kun doloro k teruro . Mi estus dezi - ko , antau la atako de l' Normand o¡•. 

rinta reveni el Hisp anio kun sama . Post_ la verkado de tiu artil<olo la 
entuziasmo, kiun mí ha vis dum mia r1beluloJ sences e, tagon post tago, sin 
ekvojago ... Sed nepre mi devas skribi superas ... dum la ,n eiítrala • Komitato 

tragike k terure: La kap~i_tejoj ne de Londonoinvitas nin al humanigo ... 

ekzistas l Tamen , sendube , 1!! kapta s Ne estas ni kiuj iniciatis la mili-

malamikojn : sed, pe~. •bla!'l~ªl " mitra - ton, nek rib elis , nek gin krueligis, sed 
liloj , on i simple nen11gas thn. la fa§istoj. Do, ke i1i sin humanigul 
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6 POPOLA FRONTO 

La instruisto Placido Dante 
La 25. Januaro, en urbo Avelino, advokato Marsico 

organizis mitingon, kie 1i faris alvokon al milita k civila 
logantaro, celante helpon al Frank<il: • En Hispanio 
ekzistas kvindek mil germanoj. Ni, kune kun ili, <levas 
liberigi hispanan popolon el rugaj tiranojJ.. 

La unua divizio translokigis al Hispanio; torpedsipoj 
eskortis kvar sargsipojn. La italoj alvenis en Kadiz la 
6. Februaro. La soldatoj estis aligitaj al •Falango• rice-
vintE membrokarton. Nur per tío ili restis ligitaj al ribe-
luloj. L;, ilaloj ha vas propran .komandon, proprajn 
intendantojn k ec proprajn bordelojn. 

Unu ~1 la militaj ordonoj estas plena je pesimismo: 
La operacíoj okazas malsame ol Romo projektis. La 
estro de itala stabo, kolonelo Giannurzi, melankolie 
skribas: •Punu tuj severe la atakojn al disciplino, car 
tio tro ofte okazas•. 

Kun la dokumentoj estis trovata flugfolio pri agi-
tado; teksto eksterordinare poezia: larmoj, tigroj, hirun-
doj, io samdistanca ínter versoj de Gabriele D' Anunzio 
k de patosa romantikismo. Ói finas per alvoko kun 
jena inspirita frazo: • En hispana lando, alían fojon ni 
kantos militajn kantojn per ritmo de atako». Mi ne scias 
kiel marsas nun la afero pri la kantoj . Respublikaj sol-
datoj ne aiídis, gis nun, tiajn melodiojn. Sed rilate ~1 
atako la afero marsas malbone. Malgraií ke i1i estas · pli 
multenombraj, la italoj forkuris jam tri tagojn en la 
sama zona. La respublikaj antitankistoj plene detruis 
20 tankojn, tipo . . •Brescia•. · Hieraií, la respublikanoj 
kaptis denove soldatojn italaJn . Tiamaniere, la respubli-
kanoj pavas elmeti, antaií la respektíndaj membroj de 
Londona Komitato, tutan etnografian kolekton: koman-
danto, leutenantoj, sergento k soldatoj de Rega ltala 
Armeo. Ankaií estas kaptita kuriero kun valizo, kiun oni 
ne pavas nomi, e.e de Londonaj talmudistoj, diplomata . 

Leiítenanto Sachi Achille diris al mi: •Mi estas · 
oficiro de ítala armeo k mi plenumas ordonojn. l\eniu 
pavos submeti Italion. Ni havas potencan armeon; oni 
se.ndis nin al Hispanio, car generalo Franko ne esta!> 
sufice forta•. 

Generala Bergonzoli, dum parolafo, diris: Ni 
instruos hispanan popolon pri grandiozo de nova ítala 
fasista kulturo• . 

Mallonge mi rakontos al vi la · ekzemplon de unu 
~1 la pioniroj .de tiu nova kulturo, kun kiu mi sukcesis 
trankvile konversacii. 

Li estas nomata Placido Dante, laií profesio 1i estas 
instruiste k Ji batalas kiel suboficiro de ítala armeo. Li 
estis ordenila kvarfoje, dum Abisenia kampanjo . Mi 
i_nsistas pri tío; mi prenas kiel ekzemplon ne kampa-
ra_non nek manlaboriston, sed instruiston. Kiuj do se 
ne instruistoj, devas realigi la drastajn vortojn de g~ne-
ralo Bergonzoli? 

-Cu vi estas membro de Fasista Partía? 
-Jes. 
-Kial vi aligis la partían? 
-Car mi bezonis mangi. 
-Kial vi venís ci tien? 
-Car tion oni ordonis al mi. Italia volas helpi 

Frankon. 
-Kial ltalio helpas Frankon? 

-Genera lo Frankó promesís al Ita lío Balearajn 
lnsulojn. ·. . :. 7 -Cu vi scías, kia estas la hispana r~gm~o. 

- Respubliko de anarkistoj k komun~stoJ. 
-Cu vi scías, kiu estas Azaña? 
- Ne ; mi neniam aiídis tiun nomon . 
-Kiu re.gas en Hispanio? 
-Mi kredas ke la komunisto Largo Caballero . 
-Cu vi kon~s la historian de via patrio? 
-Jes. 
- Kiu estis Nitti7 
-Komunisto. 
-Mateotti? 
-Komunisto . Oni jam mortigis lin komence de la 

Fasista Revolucio . 
Post paiízo, la pioniro de ítala kulturo, dldonas : 

-Rusio, kun Francia k Anglio deziris alproprigi al 
si Hispanion. 

--Kiacele? 
- -Por konkeri Gibraltaron. Tiam Rusia povus regí 

la Mediteraneon. 
-Cu vi kredas ke Rusia, kun Anglio, deziras kapti 

Gibraltaron, kiu apartenas jam al Anglio? 
La instruiste forvisas la sviton de la frunto . Li 

ne fara ·s, kutime, tiom da k tiel komplikajn mensajn 
ekzercojn. Li scias, kio estas fasista Jern~jo : « Unu, 
du; unu, du». 

Li havas adzinon en Aquila. En poso Ji havas 
dekduon da portretoj de knabinoj de Kadiz Sev iljo k 
Burgo de Osma. 
· La inst;uisto ne konkeris Malagon. Tie labor is liaj 

disciploj. Al instruisto oni mendis la alprenon de ~la-
drido k sur giaj ruinoj planti la novan italan kuituron. 

Respublika soldato, kiú aiískultis mían konversac ion 
kun la kaptita instruisto, sopiris, fingromo ntris lian 
kapon k ekdiris: •Malsagulo• ... Tiu soldato esta s simpla 
kamparano el Jaen. Li komprenas, ke la ins truist o estas 
sovagulo, sovagulo rilate al kiu, la barbaraj marokanoj 
sajnas saguloj. Sovagulo kun dentbroso k antigasa 
masko. Sov~gulo, kiun sendis la fasism o po r detrui la 
gajan k rican popolan , aiítentan, kultur on de Hispanio. 

Ilya EHRENBU RG 

VIDINA PDOT(~TO PDO O(TDUO o~ irnNrnA 
Je no~o d~ '."ulraj virinoj el mull aj fandoj, la pr ezi danraro de 

la lntern acra V1rrna Unuigo por Paco k Libero for tege proresras 
kontraü la fia murdigo, _ de civila logantaro . en la bas ka regiono. 

de post !915. la lnternacia Virina Unu igo mull foje laiírigis 8111111 po stulo1n por cerrigi la pacon en la mondo · ankaií plurfoje, sed t I g· · • ' Ge vane, 1 propoms flm la teruran milil on en Hispanio. 
~nerala konfuzo-senespero-hombuc ado k derru o de ali· 

valoraJ ku1tura¡oj daürigadas. l<rio de abomeno k rerur o iras ,ra 111 mon~o. pri la jus okazinl11j murdoj k detru oj en Baskio. rikano 
kc>ntrau cru ajn kompren d pri hum11neco k mili rjug o La prezidan· 
taro d_e l. ~- U. forrege proresras kontraü ci cio k d~klaras : 
f . C1u, k1u rilare al tiuj ok11zajoj-rn11lku raga¡ krimo j -silenras, 
d
arrgaJ kune kulpa . Ankoraüfoje ni pos tulas de la regnoi , post' 11nt111 potencon por r fi k . . . . . 1a H 10, 1ne onsc111d1 prt 1111111 devoJ por omaro k zorgi pri e e · · ojn k . n rg1a 11gado por eviti 111 d11ürajn kr1rn onrraü la hispana popolo. 

ln1ern11cia Virina Unuigo por Paco k Libero 
ÜERTRUD BAHR K ~N LARA RAOAR C. RAMONDT•HIRSCHMA 

• 8vts10 Otrmenlo 
Neder lando -.._; -
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lft·•o Z ·A 1 14 o ·· 
1 Laií oficiala statistiko, de 1. 
Aprilo al 9. Majo, la pafado de la 
fasistai ka no _n oj kontraií Madrido 
kaiízis jenajn viktimojn: 
. 76 •;irinoj k 141 . viroj; enlute 217 

inortintoj. 340 virinoj k 453 vir_oj; 
entute 793 vunditoj. 

Post tío, la 10. k ft. Majo okazigis 
preskaií cent mortintojn k kvarcent 
vunditojn. 

Ciutage k sencese la •monstroj• 
daiíre kanonpafas al civilaj zonoj de 
nía éefurbo, plenumante tiel la kon-
diéojn de •kompleta milito• : _. 
• · In ter la politikaj komisaroj de nía 
norda armeo ekzistas sep dek pastroj. 
Kiel oni scias, la politikaj komisaroj 
Judas gravan rolon, en la nova · po-
pola. ar~eo, car ili estas la veraj ·poli-
tikaj konsilantoj de la militestroj . . : 
• La •ebriulo de Seviljo• generala 
Kejpo de Llano diris radie: •L-i p'lstra 
dékano de Canterbury es1as idioto k 
perv"ersa krimulo. Ciuj anglaj pastroj 
havas malbelajn edzinojn; tial ne estas 
strange ke iJi farnras la rugulojn car 
liuj éi regalas ilin per belaj virinoj k 

en helpa krozsipo, gi rajtas vojagi 
libere, sen kontrolol 
• Alía itala generala aperis en la 
kampo de •volontuloj». Generala 
Ponti kiu komandas la italajn trupojn 
en Aragona regiono. 

Car en tiu fronto luktas italaj tru-
poj, ni fideme atendas la rezultoII. 
• En-fasista zono oni logas kiel in 
paradizo, sed estas stultuloj kiuj ne 
bone taksas lían feliéon . · 

La tiel nomata «ministro pri eks-
teraj aferoj , de la fasista •r egistaro, _ 
demisiis sían postenon k subite fugis 
eksterlanden .. La oftan fugadon de 
gravuloj ni vere ne kompre_nas ... 
• Laií sciigas kelkaj forknrintoj, en 
Aragona front o a lvenis ali~ speco d~ 
maiíroj. lli venís el afrika hispana 

La fasista. barbu _loi 
generdlo Kabane-
llas . tirano de 
Zaragozo _k senho· 
nora maljunul afo, 

' ke í1i venís tute «volonte• car ili apar '--
tenas al germana armeo. 

La popola tribunalo mortkondam-
nis ilin . La fasistoj publike minacís, 
ke se oni ekzekutas ilin, la •naciista• 
aviadilaro sin vengo.s per nova k 
terura bombardado. Vere oni ne pa-
vas ofendí la altan nivelon de civilizo 
de germanaj •superuloj•. · 
• Laií deklaro de angla leiítenanta 
kolonelo Bastle, en Gibraltaro ama-
sigis iam, naií mil rifugintoj el fasista 
zono . Pro epidemia dangero , anglaj 
aiítoritatoj transportis ilín cefe al nía 
provizora cefurbo. 
• Al ni alvenas sciigoj pri malsamaj 
projektoj . Scíigo el angla deveno <li-
ras, ke 1a ítala diktatoro int énéas 'fini 
sían intervenon en nía !ando k ítalaj 
trupoj baldaií revenos hejmen. Alía: 
scíigo, el ítala deveno, <liras ke Mus:-
solini preparas seJ:!don de . 20.0Ó0 
novaj •volontuloj • . 

Vere ni dubas transdoni al niaj 
karaj legantoj tiujri sciigojn. Finfine 
ni konsilas akcepti neniun el ili, car 
certe ambaií sciigo ·¡ a part~nas al ítala 
diplomata blufo. 

. rusa oro .• . 
kiu rar is solenan 
promes on, anta ií 
pop o lai organizoj. 
ddendi tismorre lá 

• La sence la k krima éiutaga pa'fado 
al Mad rído , detruas iom post iom la 
urbon k gíajn artajojn. · e Fasista mara mino, el germana 

deyeno, difektis ia anglan detr•1sipon 
Hunter, di: mejlojn antaií la haveno 
de Almerio . 
· La sipo estis savita dank' al he\po 
de respublíkaj militsipoj. Oni ne po-
vas nei la efikon de la mara kontrolo. 
Ni an·koraií kredas, ke Anglio Ínal-
fermos novan enketon ... 
• · Niaj soldatoj, en norda fronto , 
kreis novan sporton: la casadon de 
i!eroplanoj per fusiloj. 

Car .en tiu fronto la aviadiloj flu-. 
gas tre mal11\te, la soldatoj atendas 
en 'siaj trané eoj la alvenon de aero-
plano k kiam gi trapasas vertil<alan 
punkton, cii1j fusiloj pafas samtempe. 

Per liu procedo oni sukcese casas · 
nigrajn birdojn. La 13. Majo ni éasis 
unu ·aparaton k la aviadiston, kiu sin 
ietís per parasuto. Li estas, kompre-
n~bl_e, germana; Wandel Jeadims 
lians , 23 jaraga . 
• Dum la unuaj tagoj de Majo eliris 
d haveno Na poli, sipo • Liguria• kon-
dukanta al nía Jaudo 500 italajn 
Oficirojn. 
· tar tiu sipo esias jus transformita 

Respubl iko n, k 1uj 
post ti o . li gvidis la 
ribelon en Ar ago no 
k ordonis la mur-
dojn konrraií ciuj 
konsciaj prolet oi 

Kvar .'.lbusoj falis la 22 . ·Majo · en 
la urbodomon k detruis la faman 
mirindajon • Kristala Korto» . 

Kompreneble, artajoj ne estas ne-
cesaj por nova fasista kulturo . 
• Tra .ciuj frontoj venas al nía zono, 
ciutage, forkurintoj en malgrandaj 
grupo¡ aií izo lita j. Se d kelkafoje oka-
zas eksterord inara alveno; ni pris-- ----------~-----1111:111111111~ kribí s jam, ke en suda fronto vfniS 

kolonio Río de Oro ¡ preskaií ciuf el komp leta roto el regimento. 
ili estas tre jun aj. Ec knaboj 16-jaraj Jus, la 8. Majo okazis io nova .' En 
estas ínter ili. aragona fronto , apud ri vero Ebro, 
• Fanfaron e la fasistoj antaiífiksa s venís unue du so ldatoj, kiuj petis ke 
datojn por efektivigo de anoncitaj niaj trupoj protektu alvenon de grupo 
sukce soj, sed ili fiaskas sencese . bezonanta tiun h elpon car ili devas 

Post kelkaj datoj fik-sitáf , geñeráfó - - tr"a°p"ási'dángeran zorion. 
Franko difi nís definitive la 15. Majo Fidante al ili, níaj trupoj okupis 
por la konkero de Bilbao. Generalo pozici ojn taiíg ajn por protekti Ja_vojon 
Mola ri cevís spe cialan ordonon tiu · irotan. Po st malmultaj horoj, venís al 
cele . Sed ... ili fiaskis denove obstine ... ni sep dek soldatoj kun armiloj k mu-
• La kapitano Walter Kainsle le Jeií- nido . lli batalas jam en niaj tranceojl 
tenanto Blam Schurtle, estas germa- • Nia Reg istaro ofíciale k solene 
naj avia dístoj kaptifaj en norda fronto . anoncis : •Oni nur ordonos cesi la 

1Ji plenlibere deklaris pri sía milita lukton kiam es tos venkita . la lasta 
a_gado, cinike priskríbis la bombar- malamiko•. Pér tiu deklaro gi res-
dadojn en kiuj i1i partoprenis , k diris pondas al •bonintenca¡-, onidiroj. ' 

Espera·rit6 -nun, krom li~gvo, estas· viva animo kaj . nervo internada · 

l
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8 PO .p OLA FRONTO 

Nova strukturo de la. 
- · Sub la signo de Popola Fronto, jus refandigis la Registaro. Lau sajno, gi povas a peri kiel malpli kompakta ol la ántaua car la ' sindikataj organizoi ne estas nun rekte repre zentataj . · · 

----
POPOLfRONTA LETERUJO .. 
PEK-fllio. -Turksib, Alm11-At11. - Dankon 

pro vial libro! k banal deziroj . . 
· L. E.-Sydney.- - D11r.kon pro 111 mon. 
senda. Vi11J amikoi nun certe konvinkil! os, 
ke tío, tre bone, tr11flls nin , 

G. B.-Bs . L11i1 via deziro ni sendos la 
gazeton rekte 111 vi . N i gratulas pro via 
aktlveco. Vi11jn 11mikojn en Santander ni ne 
kon11s. Dankon pro 111 monsendoj . 

Agr11ra Instituto Studentara. - O rl!o ni-
kldze. - Dankon pro viaj senditaj libroj . 

Tamen, gi estas tre fortika politika organo de la proleta k mezklasana opinio, kiu fervor l k obstine deziras lertan gvidon por atingi frue la venkon. La hispana Registaro, kun sía nova pli simpla strukturo, ricevas la sukon de ciuj .'antifasistaj teorioj, kio estas ja bona garantio por nia grava celo. · '' · La Popola Fronto, specimeno de ciuj nuancoj, montras, al la amikoj internaciaj de nía epopeo, taugan instrumenton por akceli la triumfon per saga uzado de la ekonomio k industrio , forigante la provokemon de embus-kitaj malamíkoj, per rigora puno, kun la aiítor itato de tutpopola subteno. · 

O. R.-Oslo.-Vla pridemandira k11ma-
, r11do. R. K: estas 11dministr11nto k kunredak -

toro de P. F. Do, li 11nkoraií viva s k dankas 
pro vi11 montril11 intereso . 

NIA MUNICIO 
V11lenci11 esper11ntist11ro 
A. z .-Stockholm 
E. J.-Stockholm. 
A. D. - Benic11sim 
M. L.-B11rcelon11 
F. G.-Suec11 •• 
R. P.-C11stelr6n. 
J. O .-Figuer11s • 
Fajrero '.- Ni mea . 
H . D.-Talllnn •• . 
J. J.-Brno. • . . 

· Grupo Zamenh .of.-Gentve. 
Lllb. Esp. _Klubo,-:Boras . 
G. M._ B.-Kirun11 . , ., _ • .-
L. A. W. E. - Angh •.•. 
Denver Esperanto School.-

Denver ••.• •. 
J. R.-W11ndre . : • • 
Theuriot. - Orle11ns • . 
P. H. R. -Karl stad • 
K. N. - Tr111lebors 
G. J. - Jonkoping. 
W. M .-Loveno . 
Lab . Esp . Sekcio de D. L. 
. · E. A.-A11rhus 

A. M. - Visby .•• . • 
L. E .-.Sy dney. • • . · • 
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' C. P. - V11ulx en Velin. · .' 10 > : . · 
F. E. T. · Groupe de Sele .. 
O. Hj . O : - SIockholrn. . • • 
Esp. Klubo en Jonkoping. • 
R. P. k aliai . - Rollerdam . · . 
F. L .' E. Sekcio 2.-Rotterdam 
H. v. D.- Utrecht • • • 
A. J. B.-Dellt . • • • • 
G. K. v. d. 0.- lmuiden • 
H. A. B.-Bussum . . • 
A. H .-Arnhem . . • · • 
F . L. E. -Arnhern11 Sekcio .. -
F. L. E. Sekcio 5. - Rot1erd11m 
G. M. - Amslerdam •• 
W. v . M. -Amsterdam . 
A. B. - Amslerdam •. 
H. ten H .- Arnsterd11m; 
Gek-doj de Lange. - Ams-

terd11m • • • 
J. K. -Amst erdam 
B. F. B.-Delfr 
H. R.-Delfl • . 
H. R. - T11lun. . 
F . L. E.-Nordhol11nd11 Dis-

trikto . -Amstérd11m. • • • 
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W. K.- Dordrecht • • 
A . de B.-Westgr11fldljk 
Hoek .-Westgr11ftdijk • 
T. D. - Westgr11ftdijk • 
N. K.-Westgr11rtdijk • 
G. J. W.'-H11go . . ' . 
F. L. E . -Sekcio Leiden 

cfajrero> . • 
B. v. Gent. • • • . • , 
K. K.-Gronlngep , • • • 
f. L. E. - SekcloZ1111Íld11m . . 
H. v . D.- Utre cht . . • • . 
f . L. E.-Sekcio Utrecht t. . 
F. L. E.-Sekcio Kerkr11de .• 
C . .R. G .-Oude. • . • • 
F. L. E: - Sekcio 2.-Rotter- ' · ' 
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dam (tria monsendo) . . 2 • 
D. Finlay. - Londono •• · • f>O ptoj . 
V//,/ / l //l// l // l //1//1#1.IV//I/N//I//J/IIIYI//I//A/I//IHA' /l //l// ,l //l// l h',A' I //A 

AVIZO 
tiuj esper11nlistoj de 111 lntern11ci11 Brigada devas luf sl11rigi ril11ton kun jena k-do, khl zorgas pri ti11spec11 afero: 

K•cJ.o J. o ·xs1<:o 
S. R. l., 1 T. - Plaza Altozano 

ALBACETE (Hispanio) 
V//l/ /, / /I//I/ /I // I//I //I// I//I // I //P U/ / l // l/ /l // 14'_,, Y,/ / I / / I //I// I // .I // I // I //A 

LASTA HORO 
-Novaj fazoj komencas aperi en la 

milito: kruela bombardado sur la aríergardaj urboj. En Valencio mem jam oni ne povas dormí trankvile dum ·nokto; proksime de nía redakcio falis bomb egoj kun grandaj damagoj . En la baska fronto la malamiko premas ·turioze sed ankau tie gi komencas perdí kornojn k dentojn . En aliaj sek-to~oj la situado ne sangigis. La stata gv1dado de la milito estas nun tre 
gl~ta, k~o es~as auguro por decídaj ep1zodoJ. Kvm germana¡ kirassipoj unuan fujon, tu~e publike, hombardi~ la urbon Almer10; ne estas necesa la komento por konata vero... , 
.W# I // I // I // I Ul / ?l // l // l # l // i" // I Hl // l // l/ / -' Hl/ /l // l/ / ,- // 1'// l ú' l/ / l // l / /l'Ql # A-

LASTHORA 5AGETO 
Post l?ng11 cerbum11do, la grava¡ vlroj ~ kluj ko~srstig11_s !a Konsilantaron de ta Ligo de N11c1oj, decrd1s: · 

. cKon_s!atigi, ri .i:n~rkigi, ~orí, esprimi, in-vttl, dezm, emocnl!r k havl lntereson , C Benat11 eatu 111 memoro de¡• naiva WÜaonl 

K. H.-K11lundbor g,- Dankon pro la ga. 
zeta. La 11dreso de «tinio Hurlas > estas la 
jen11: Mr. A. Griven, n.• 14, Lane 169, Car. 
ter Rd . Sh11nghai, Cinio. 

C. R. B. k SEU komilato . - O rl!onikidze . 
-Dankon pro la libroj k gralulon pro la 
org11nizita ,tambro de Hisp11nio•. Ni sendos 
111 vi 111 dezirat11n m11teri11lon. 

K. B . -Albacete .-Via letero, vía artik olo 
k via monsendo, cio tr11fis nin siatern pe k ni 
d11nk11s. La monon ni jam kv ita neis. 
11rtikolo aperos . 

Ch . H. L11urbjerg k 111 mullaj aliai .- La 
unuaj n-oj de P. f. estas tute elcerpit aj. 

P. S . -Leningrad.- Nia granda laboro 
ne permesas al ni 11kcepti koresp ondan-
tojn. Ni sendos 111 vi la pro p11gandan ma-
terialon kun d11nko po r via intereso . 

J. Q.- Alba cete. - Via letero k v ia ar tikolo 
11lvenis. La mono ne; 111 petitajn i níormojn 
ni havig os perle tere . 

F. L. E. Sekcio 2.-Rotterdam. - Dankon 
pro vía monsendo , La 11nt11iíaj ankaií rrafis 
nin si11tempe. 

F. L . W.-Los Angeles . - Al v iaj indikiraj 
11dresoj ni certe send os 111 gazet on. Mono 
ricevita. Dankon! 

R. B . Essendon . - Viajn peril aj n iníor· 
mojn, pro kompreneblaj mot iv oj, ni ne po· 
vas h11vig i. La afranko 111 vi a lan da ne estas 
multekosta; tial ni preferas sendi la ¡;azeron 
rekte al l11 petinto j . Tamen, ni danl rns pro 
via helpem o k promesas sendi al vi ciam 
Í,11kajeton kun kelkaj ekz-oj, kiujn vi povos 
libere disdoni. 

G . M. B.-Kiruna.-Ni kore dankas viajn 
kur11l!igajn frazojn k salutojn. Vere ni i?ojas, 
ke vi 111ingi s, kun help o de nia gazero, kon· 1 
vinki la lieajn neiítr alajn esp -ist ojn. La sin-
cera¡ k veraj esp -istoj neniel povas !.'imparii 
al la fasisloj . 

Esp . Rondeto. - Tbilisi.-Dankon pro vía 
aalullelero. Kiel j11m d irite, ni ne havas 
adresojn de korespondemuloj . 

Esp . Sekci o. -R11asiku. - Ni ne ri cevis la 
mon on. Bv. enketi ja pri río ce la persono 
11I kiu vi for :,e;1dis l!in. L11 ekz-ojn ni cerre 
sendo s . 

J. V.-Pr11ha. - Es tas ri ce vita la mono k la 
libr o] . les , se vi sendos pliajn ni certe ak· 
cepto3 volonre k danke. 

Al eiui-Kiu k-d o estos tiel l!entila havigi 
al ni, ee ebl11s, 111 n-oln 2 k 8, kiuj tute man· 
kas ee por ni11j redakci11j kolektof? 

Preaefó de J. Olmos, Alic11nte, f>l!, Valcndª 
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NE NUR . BONA VOLOI 
Estas konven~, spari prudente la vortojn sen brido, por . ekzamene jugi 

Ja enhavon d~ 1~ t~legramoj jus senditaj reciproke inter la sindikataj k poli-
tikaí lnternac101, k1el sekvo de la urga voko, kiun ·turnis al ili la marksistaj 
partioj de Hispanio por helpo, konkreta k trafa, en nía miliro. · 

Net_1iajn av!1ntag?in ni rajtas atingi per troa postulemo aií per egoi~ta 
meto de ma konfhkto k1el unuarange solvenda problemo en la nor'mala vivo 
de alia! !1acioj. Se la kapricoj de l' Destino elektis la hispanojn por grava . 
tasko; 1h mem <levas suferi la plej grandajn frapojn de sía sorto. Tamen, sen · 
ia for~es? pri ~a v~lora helpo donita al nia lukto de ciuj gravaj tutmondaj 
orgamzoJ, neme! m povas akcepti plensate ,' ke ili jam faris, favore al ni , cion, 
kion ili povas aií cion , kion ili <levas. Ni scias, kompreneble, pri la baroj 
kaiírantaj sur ilia vojo , pro politikaj kompromisoj en registara j postenoJ de 
kelkaj statoj aií pro specialaj cirkonstancoj de taktika oportuneco . Agnoski 
tion estas elementa grado de justeco; sed , malgraií tío mem, jam estas sincere 
skribite ke la pot encai prol etaj Asocioj ankoraií ne faris cion , kion oni raítas 
al ili postuladi. La signifo de nia lukto rajtas peti k atin gi taiígajn klopodojn 
pri efika solidareco kun niaj doloroj. Ne sufic as la dankinda livero de man-
gajo¡ k stofoj. Ne suficas jam ec la tintantaj monkol ektoj. Ne sufitas nur, 
kvankam gi estas bona faktoro, la platona simpatio al nia tragedia. La bona 
volo estas multo sed n e plene safica. Ni bezonas, en mezo de kruda milito, 
masivan apogon kun iorna milita medolol Milito estas milito ... 

Nepra kondico por la venko estas, ke la kolosa forto de la internada 
laborista klaso elektu rapid e pozon k movon de batalo, akceptinte, almenaií 
por estingi la dangeran inc endion, stab on je unu sola kom ando. Komuna estas 
la respondeco de ambaií Internacioj por nia triumfo aií por nia fiasko; tia! do, 
komuna devas esti ankaií ilia plenum enda penado por kapti sukceson evi-
tante fatalan katastrofon por la estonto de la modestaj sociaj tavoloj. - ' 

In ter la multaj metodoj, kiujn nía milito elpru vas, unu el ilí estas la 
taks0 k mezuro prí efika kap ablo por decida ínfluo, kíun la tutmonda produk-
tanta klaso pova s disvolvi en ci tiu grava historia mom ento, kíel veto, ínt er 
lasismo k progreso, rulanta tra fajro k sango sur la antikva tero de Hispanio . 
Úis kia grado pezos , en la int ernada politiko, la volo k la intereso de milion oj 
da laboristoj , so!iclaraj - pro <levo k pro gajno-kun la ega . suferado de la . 
hispana pop :ilo? Cu ankaií kruele fermigos por ni tiuj verd aj pordoj de la gaja 
espero? Ni multe ankoraií rezistas akc epti dubojn en tiu demando! Tamen, 
certe la faktoj ja devas forstreki la supozojn . Ne nur bona volo sed impeta 
lavango por trudi konscie, al ciu ajn, la tujan k glitan funkciadon de la kon-
cerna mekanismo . Nur la uzado de masino povas konvinki pri gía utilo , kiel 
·n~rmo por-nia · priva ta 1'omantíka emocio aií por la eternaj severaj jugoj de la 
His_torio. La subtila garantio de la Demokratio k la veterana kredito de la dü 
ekzt~tantaj laboristaj politikaj Internacioj estas r.iun en pruvo, en ekzameno 
antaií la rigora tribunalo de la faktoj . . La diversa¡ sekci0j de la Internacioj 
tudas, pli aií malpli volonte, gravan rolon en nía lukte go; i1i estas, vol e nevole, 
atalanta¡ korpu s()j. La mezaj solvoj k la konfuzaj formuloj tute ne taiígas 

por ili nek p0r ni. Ciuj kiuj vere deziras , a vidas k velas nin helpi-sin hel¡.,i -
d_evas, iam de nun pr~zenti en la plato de' la mano, kun siaj bonaj vortoj, pri 
sia bona volo, ankaií la efektivan volumon d 2 siaj bonaj k praktíkaj agoj. 

Bravaj hispanoj: Ciuj niaj pensoj flugas al vi. La estonteco de 
~kcidento hurgonas en viaj batalkampoj. La sorto de la eiíropa 
hbereco estas Jigita al via venko .. Via Po~ola Pronto est~s nun la 
avangardo de la Oemokratio en tm lukto mter la popoloJ kontraií 

la detruema fasismo. Kuragon en gloro, por vi. kamara~oj! 
Romain ROLLAND 

Gazetara Fronto 
Bed11ürinde, ee 111 plej abomena celo ad 

111 pie l nigr11j lnlencoj eiam h11v11a lert11Jn ad-
vokatojn , kiuj, fripone bombastiganle kel-
kajn punktojn k fie kasanle 111i11jn, pr11vi¡r11s; 
sub jura parodio , soci11jn krimojn k polili-
k11jn monstrajoj'l . Sed ankait tío ne est11s eio; 
111 teknik11j aubtil11joj ne traf11s 111 hom11m11-
son. La popol11 publiko , Qenerale, uzas nur, 
kiel motoron, l11 noblan lmpulson de subi -
raj senroj sub 111 impr eso de moment11 p11sio. 

Por ekspluati 111 popolon , l11 fasismo be• 
zonas, paradokse, 111 popolon mem . ,Err tiu 
senco, la k11pitalisl11 g11zet11ro plenumas ro-
Ion tiel gravan ke 111 knnsci aj homo j dev11s 

· 1re 11tente zorgi pri Qi11j sibl11ntaj zigzagoj. 
En nía milito, en nía dramo, 111 internada 

g11zet11ro estas gravega fak1oro . J11m ee 111 
komenco, afero riel klar11, liel digna, kiel tiu 
de popolo star11nt11 en ddendo de rafto k 
leQo, aper is en 111 cefaj pc,Qoj, de 111 re11kci11 
k 1rust11 g11zet11ro, kiel broa tumulto de cru-
Aah bandiloj . La honestaj modestaj gazetoj , 
de laboristaj k ver11j demokr11taj p11rtioj, ba-

Uoua numero de la ncdcrlandl fnQva PO POLA PRONTO 

raktis dankinde k brave · por •nultgl - 11i1 · serr:::- · 
valorigi 111 falsajn informojn de tiuj venen11j 
jurnaloj, putriQint11j en luks11 ekster11Jo k 
ruze maskiganre siajn dentego j n per rem-
buro de veluro . Ho, gazeta neittr 111lsmo, 
kiom da krimo j ci kovas! 

Eble ni ne m 11lkovras sekreton dirante · 
ke prop11gandi estas faclle se oni pravas k 
se ~ni sen ras la pravon; 11111 111 bonaj 11feroj 
malsa111s la dun gitaj n laüdistojn . · 

L11ü tiu princlp o, PO POLA FR ONTO 
konsi_st11s el simpla materialo, kiel praktika · 
ler~e¡o, en_ av~ngarda loko, pri popol11 Jur-
n11hsmo, km cinfekte, jam peneiras en 11ml-
k11J rondoj de aliaj landoj , inter kiuj Neder-
l11ndo mo nrras aroge la unu11n kaj eron de 
supera kurso . Jam la popolo povas eldoni 
g11ze1ojn kun eblo t rempi la plumon en la 
ondojn de la propraj atteriojl 

. Ullla k milda estas la informada front o , 
k1e Ira p11r11petoj el pape ro oni ne pren11s 
kaptllojn 11ed oni nur g11jnas adeptojn .•• 



2 POPOLA FROÑTO 

DENOVE PRI ANGORA TEMO 

LA LUI>O E?ESPONI>IS ... 
La terura sciigo, pri fasista buc·ado en Kordobo de ciuj esperantistoi, efikis tra la ve rd ª ".1ºnd º ~iel peza argumento, 

f I . . . . 1- no¡· en la rnternac1a katoltka mov d avora por a popola flanko, en la hispana m1llto; kompreneble, la altrangaJ sam rngva ' . . . . a o, 
bezonis rapide mildigi la dornon en sía gorgo k la admonojn de konscienco en sia publiko. Ti~l un_u el tm¡ plaJ gravuloj eleklis 
simplan rimedon: Li skribis rekte al perfida generalo franko ·demandante konkretan informon pri la tikla afer?. 

Post dek tago¡, li ricevis «oficialam> respondon kie, komplimente, oni pretendas jezuite, ~e nu~ neadJ la m_asakron al nia¡ 
Kordobaj samideanoj sed ec la milojn k milojn da ekzekutoj k murdoj pro la sola delikto-politika k~imo-:-defe nd1 la legon k la 
dignon--de la Iando. La lupo, por daüra Jrompado . al mildaj koroj, safe respondis ... ke Ii mem sentas ~impation por Esperanto! 

Per tiu papero, kun ribela stampo, la grava celo poluri la sajnojn jam estas atingita. la katol!ka Esperant_o-gazeto preskaü 
dronis, pro koníento, en saümanta maro de entuziasmo: Ho, franko ne plu estas bucisto sed ec kandidato al _sarmdeaneco! 

Tiun gazeton, bedaürinde, ni ne legas ear ni ne ricevas gin intersange. Tamen ni jus sciigas ~r-i tiu _espe~anta diplomata¡0 
en Mero/do de Esperanto de 6. Junio, kolego pritraktinte, krome, la temon Iaü delikata k objektiva mamero, kmn 01 danke agnoskas. 

Kun la alta aiítor1tato de la homa rajto k legitima lego, ni ne bezonas mensogi por veki kompaton, kvankam terure, multajn 
fojojn, la vero mem pri faroj kruelaj sajnas nekredebla. Unu el tiuj epizodoj estas la rabo de vivo al niaj martiroj el Kordobo. 
Kun gemanta kolero, pro sankta malamo, ni nur laütigis la sciigon, kiun ni mem tiam jus aüdis de fasiSfa radioSlacio, kun spleno, 
diranta jenon proksimume: «En Kordobo, ciuj membroj de la sektoj, framasonoi k esperantistoj, ricevis adekvatan punon pro sia 
partopreno en antinaciaj laboroj.» 

Nenion plu ili aldonis; nenion plu la fasista voco diris, sed, ho ve, almenan por ni, hispanoj, tío jam estis sufi~e! 
Zorgu do la advokatoj de la katolikaj konsciencoj, prezenti pruvojn pli konkretajn, ol emfazan c,ficialajon, por pruvi ke la 

fasista radiostacio-ne ni!-mensogis. Ni, modestaj civitanoj, avidas tion, pro amo al niaj amikoj, pli sopire ol ciuj tiuj piaj 
gravuloj dezirantaj, pro politikaj inklinoj, visi aü kasi koagulajon el :sango en nía verda stelo. 

Nur es tus konvinkiga la respondo ·de_ la viktimoj, ne tiu de la !upo ec kun safida nuanco ... 

DETRUANTO MORTIS DETRUITE en norda zono, respublikaj aviadiloj. 
Nun, kiam respublika armeo de 

Madrida fronto atakas fortege k a]. 
proksimigas al urbo Segovia, Mola 
ricevis ordonon iri tien por repusi la 
lojalajn trupojn. Lañkutíme li vojagis 
per aeroplano, k la aviadilo falis te· 
ren; ciuj okupantoj kune pereis. 

La 3. nunmonate, je la 1 Oª maten e, 
mortis fasista generalo Emilo Mola 
Vidal, lañsajne pro aviada akcidento. 
Multaj 9ficiroj k superaj estroj mo11tis 
dum la milito k ni ne atentigis la 
fakton car tiuj perdoj estis negravaj 
por la evoluado de l' milito. Nun la 
fasistoj perdis plej gravan elementon, 
car generalo Mola estis la sola vere 
kapabla lañ strategiaj konoj. Ili per-
dis la plej inteligentan generalon k 
ankañ la plej kruelan politikiston. 

Li estis elektita por prezidi la 
novan fasistan registaron, kiu devus 
funkcii antañ olla fino de nuna duon-
monato. Li havas bone konatan his-
torian pri kruelajoj. Siajn militajn 
postenojn 1i gajnis en Afriko; kie 1i 
famigis pro senkompataj masakroj al 
mañroj. Dum la diktaturo de Primo 
de Rivera lr estís nomata Generala 
Direktoro pri Publika Ordo li hono-
rigis sían famon ordonante pafadon al 
medicinaj studentoj, kiuj strikis. 

Malgrañ tío, la Respubliko estis 
indulgema k donis al lí militan pos-
tenon. Kiam krevis la ribelo, 1i ko-
mandis !a reakcian regionon Navaro; 
malnoble li ordonis mortigon al estro 
de civilgvardio, kiu ne toleris la per-
fidon. Tuj li estris .la korpuson, kiu 
atakis Madridon k fiaskis, kiel poste 
fiaskis generaloj Yagüe, Varela k 
Faupel en la postaj atakoj, kiujn ili 
gvidis. Mola poste ankañ komandis 

la korpuson, kiu atakis la cefurbon 
tra la nordo, kio brue fiaskis en 
Guadalajara, antaii tri monatoj. 

Car la germanoj nur fidis al Mola, 
li ricevis la komision gvidadi la gran-
dan atakon al norda zono. Provizita 
per ciuj elementoj ·grandska1e, 1i atakis 
kun kruela persisto, masakris, bruli-
gis k neniigis cion, lañ germana, sis-
temo, kies sola rekta interpretan to . 
1i estis, kiel generala sen emocio. 

Spite tion, denove li malsukcesis· ' kelkafoje 1i anoncis precízan daton 
. por alpreno de Bilbao. Poste Franko 
mem difinis ordone al lí la tagon. 
Sed lí ne povis trafi tian celon, kvan-
kam en 1a unuaj .monatoj ne ekzistis, 

En fasista zono multaj ne kredas 
la oficialan klarigon pri la akcidento 
k oni parolas pri saboto... Sed tio 
vere ne gravas, car la esenca fakto 
estas, ke vere sovaga bestaco mal· 
aperis, ke pioniro de «tuteco• en roí· 
lito jam ne plu povos flegme ordoni 
novajn masakrojn k de.truojn kiel tiui 
de Durango, Ochandiano,Amorebie_ta 
k Gernika, kiujn li anonds k realigis. 

Dio añ la Destino nepre punas ... 
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N.º 16 POPOLA FRONTO 

oo KUMENTOJ POR LA HISTORIO 

IBIZO KAJ 
Es primi egan indignen, pro la 

kazintajoj de lastaj tagoj, estas la 
epra <levo de ciu konscia horno. Ne 
ecesas estí tre lerta por atingi kom-
renon pri la vera aspekto de tiuj 
ventoj . Unue ni informas niajn le-
antoj n pri koncernaj detaloj. La 29. 
ajo, frumatene, oni .ricevis en nía 

rbo_jenan radiotelegramon: 
«Al Milita Komando de Valencio.-

Dum lastaj tagoj, aeroplanoj sub viaj 
or donoj alproksimigis, kelkafoje, as-
pektanle atakan intencon, al germanaj 
militsipoj, kiuj dejoris en zono de 
kontrolo. Tiu maniero alflugi milit-
sipojn de aliaj nacioj kontrauas la 
i nternaciajn kutimojn. Mi petas, ke ili 
ne flugu super germanaj militsipoj. 
Por ebla ripeto mi ordonas ajprenon 
de koncerna sinteno.-Von Fischel, 
estro de germana eskadro en his-
panaj maroj. » 

n la tuja respondo: 
«Ministro por Nacia Defendo. al 

Von Fischel, estro de germana eska-
dro en la Mediteraneo. - Ne estas 
certe, ke aeroplanoj de hispana Res-
publiko flugis atakeme super fremdaj 
militsipoj dejorantDj en kontrolo. Se 
la kontrolon ili plenumas en fiksita 
zono, k sub la ko.ndicoj difinitaj de la 
Internada Komitato por Ne-lnterveno , 
tiuj sipoj nenion riskas flanke de niílj 
aviadilaro k eskadro; tiu garnntio ne 
same valiJas se ili restadas senpru-
denle k senpravigite en rodoj au ha-
venoi, kiuj estas centroj por agado de 
la ribeluloi, kontrau kiuj ne eblas, ke 
la legitima Registaro de hispana Res-
publiko detenu sian atakon .» 

a germana admiralo respondis: 
«Al Milita Komando de Valencio.-

Vian aserton, pri tio ke ne estas vere 
ke viaj aeroplanoj atakeme superflu-
gis germanajn militsipojn en kontrola 
zono, mi rifuzas car gi ne akordigas 
al la realo. Car la efektiva agado de 
viaj aviadiloj, lau via respondo, ne 
estas sub via rekta influo, okaze de 
ripeto mi alprenos taugan sintenon; 
k mi jam r 1fuzas al plua intersango de 
notoj . - Von Fischel. >> 

La saman tagon, je la kvina post-
gmeze, du respublikaj aviadiloj, en 
serva flugado, iris al Balearaj insu~ 
j. Kiam ili superflugis 1a havenon 
lbizo, germana krozsipo «Deutsch-

1-ld» kiu estis du cent metrojn apud 
~ajo, intense pafis la aviadilojn, 

u¡ tre alte superflugís. Pro tiu seo-
ava k neatendita atako; la aero-

ALMERIO 
p1anoj malsup1 eniris k sin defendis 
jetante dekdu bombojn, el kiuj kvar 
trafis la nomítan sipon. 

Ni klare mencíu: La kontrolaj sipoj 
nur rajtas kontrolí gis dek mejloj, 
ekster la hispana marbordo; la kon-
trolsipoj de 1' Mediteraneo <levas sin 
provizi en A)gerio; k la kontrolo de 
Balearaj insuloj estas zorgata de la 
franca eskadro. 

Germana eskadro, konsistanta el 
krozsipo «Admira] Scheer» k kvar de-
trusipoj, la 1. Junio, je la sesa matene, 
antau la urbo Almerio, elmastiginte 
la flagon de kontrolo, hisís la hoko-
krucan flagon k suJ;>ite bombardadís 

Mapo de Hispanio kun indiko pri la diversaj 
regionoj, inter kiuj nun Katalunio k ' Baskio 
guas autonomion. Du solaj el tiuj regionoj, 
Galegio k Navaro, estas tute sub fasismo. 
Katalunio, Valencio k Murcio estas -_puraj je 
tiu pesto. En ciuj ceteraj, pli malpli konkrete, 
la posedo dividi~as duone inter la ribelintoj 

k la legitima hispana Registaro 

terure la urbon dum duonhoro. Tri 
cen_t obusoj estis jetataj al nía mar-
borda urbo; granda nombro da civi-
luloj, virinoj k ínfanoj pereis. 

Sekvantajn tagojn, du italaj sub-
marenoj torpedis, dum kvar tagojn, 
ses komercsipojn, ínter i1i la trans-
portsipojn «Ciudad de Barcelona», 
kie preskau du cent personoj for-
mortis. Ec velsipoj, kun cementa 
kargo, estistorpedat~l 

Komenti la faktojn estas facila 
tasko, sed necesas komprenigi, ke 
per intersango de radiogramoj, la 
germana eskadrestro celis pravigi 
sían tujan atakon kontr'au registaraj 
aviadiloj. Pretekstante esti atakitaj, la 
germana¡ piratoj rajtas, laií propra 
decido, . fari kanajl~n bombardadon 
kontraií civilaj sendefendaj urboj. 

3 

Fine, ili minacas k postulas prívi-
legiajn kondícojn por ne forlasí defi-
nitive la sistemon de kontrolo. Ilí ec 
pretendas, en okazo de ((nova atako)) 
al ili, agí memstare por puní kaprice 
la atakintajn fortojn. 

K0i1ante la provokeman sintenon, 
kiun ili observís en tío, kio koncernas 
la sipon ~Deutschland», akcepti tíun 
postulon estus tasi al ili la manojn 
tute liberaj por kanonpafi k bombar-
dadi, laiíplace, la tutan marbordon de 
bis pana Registaro, post lerte aran-
gitaj pretekstoj pri nerealaj atencoj. 

Ilí avidas tion fari malkase, car 
i1i ne §atas manovri en mallumo kiel 
gis nun; krom malnobiai, i1i ankau 
estas tro arogaj k emas fanfaroni. 

Siaflanke la italoj adoptas, inter-
konsente, similan konduton. fü11io 
retírigis, ankaií provizore, de la kon-
trolo k havas samajn postulojn por 
reveni al gi. Tío enhavas unu solan 
klaran signifon; saboti la kontrolon: 
krei k kom plikí konfliktojn; gajni 
tempon kun celo MALHELPI LA 
PLANON PRI FORIGO DE LA 
VOLONTULOJ. Jen la sekretol 

Ambaií potencoj absolute inter-
konsentas pri tío ke se la eksterlandaj 
batalantoj retirigas ambaiíflanke, 
Franko estos rap _ide k nepre venkita. 

Tial, antaií la tiom eta - rezylto 
atingita en kunsido de la Ligo de 
Nacioj (deziresprimo pri forigo al 
fremdaj soldatoj) k antau ol kiam oni 
ekpusus la aferon en tiu direkto, la 
fasistoj provokis la incidenton de 
Ibízo, plenumis la krimon de Almerio ... 
k Mussolini solidarigas kun Hitler. 

Ambaií prokrastigos la aferon tiel 
lopge kiel eble, malgrau tio, ke iii ne 
hezitos lastmomente diri tute klare al 
la Mondo: NE! 

Ili, pli klare ol Londona Komitato ' konscias pri la neevitebla fakto ke 
hispana popolo ne apogas Franko-n, 
kiu rezistas nur dank' al helpo de 
eksterlandaj soldatoj; nenian sancon 
havus Franko se li restus sola kun 
hispanaj trupoj. 

Jen la vera signifo de provokita 
incidento de Ibizo k de senkasa bar-

' bara, atako al Almerio . La kruelajoj 
- de europa k abisena militoj jam estas 

superitaj. Tion dolorige atestas Ba-
dajoz, Malago, Durango, Gernika k 
juse ankau Almerio. 

Dume, demokrata tolerado daiíras ... 

kanona blekado, sur Almerio, estas averto po·r la orela strikado! 
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NlA E5KADRO 
Bruno Alonso, la politika Komi-

sa_ro. de nia Eskadro, publikigis 
Prl ~•a grava laboro, jenan noton: 

< Ni estas silentemaj k ne 1 fanfaro-
nas, car tion postulas nía pensmaniero 
.k la speco de ntaj servoj; pro tío eble 
multaj kredas, ke niaj maraj fortoj r:e 
estas unuarangaj en la milito . 

Por reliefigi nian a~adon antau la 
okuloj de tiuj, kiuj ne konas la vivan 
<le nía eskadro, eble estus necese ke 
ni dronigu sinsekve éiujn aliajn pira-
t ajn sipojn.J<aj tamen ,,.kiom granda, 
:kiom giganta~ estis la helpo de la 
eskadro al la milito, kontrau perfi-
<luloj k invadintojl 
· Cartagena, kiu nin vidas elirí al 
maro, scias kiel ni revenas k kun · kio 
ni revenas, malgrau stormoj, spíte la 
malamikon k giajn internaciajn hel-
pa.ntojn, kiuj nin vidas eliri k ·eniri ne 
disputante la kargon, ·kiun defendas 
niaj kanonoj, niaj maristojl 
• La respublika eskadro plenumis 
netakseblajn servojn, kiujn iam oni 
~iskonigos. Ti,am, éiuj fieros pri eska-
9ro, kiu balais la malamikon k pro-
:vizis al niaj frontoj pri la necesaj 
varoj por longa lukto. 
, ~a respublika eskadro ne petas, 
nek volas, honorojn ~ar silente en 
labo ro, penado, riiemofero k disci-
plino konsistigas la plej bonan pre-
mian; sed gi esperas, ke iam oni 
agnoskos la gravecon de gia ' laboro, 
~iun multaj ne ankoraií konas, envi-
cigante al la maristoj, luktantaj en 
fnara fronto, kiel herooj de unua 
rango, apud tiuj de la . teraj frontoj. 
. La respublíka eskadro formas le-
gitime k honorplene la triangulan de 
la granda Armeo, por Maro, Tero k 
f>i.ero, de la popola Respubliko.» 

'Proleto al la celo/ 
(Laií muziko de la malnova baska • 
himno «Gernikako Arbola•) 

Prolet' en éiu loko 
alkuru kun akcel', 
éar sanas popolvoko: 

9'2n5l?it;<i>fot(j),.J.1.l Jet ½tJ:J . 
Vekigu konsciencoj 
éar riskas la POPOL'. 
For restu dif erencoj; 
nur estu sola VOL'! 
Antaiíen, kamaradoj; 
postulas l' IDEAL', 
ke niaj la BRIGADOJ 
sukcesu en batal' 1 

• * • 
Estu sola ~ría,do: 

REVOLUCI'! 
UNI' 1 

Julio Mantada Rosenorn 

POPOLA FRONTO 

Kontrolintaj kanonoj sen kontrolo 
La bruego de tricent karronpafoj _kracante ob~sojn, kiuj detruis 

domojn de Alrnerio k tranéis abrupte 1a v1von de mult~_J per~ono¡, ne sv 
gas nian menson. Nía kapo ankorañ estas memreg~, m~ amm~tato anko 
estas serena. Antañ la barbara fasismajo en Almeno, ma kur~go r_estas 
pli firma streéo. Tamen, ni ja ne povas eviti sentí f~rtan em<?c1on; tm _emo 
nun reganta ce ni, ne sígnífas, ho, tute ne! ~a_lbut_oJn de he~1temo. Ni sen 
emocion éar ni plene konscias, ke, en nía m1hto, Jam sonoris la boro deci 

Kia <levas esti do nía reag0 antañ la kruda realo? La respond0 vet 
ras rapíde, publike aperadi: Ni akceptas, s~n g~moj, 1~ s~tuacio1_1, ~iun 
cirkonstancoj trudasl Kvankam ni atentas prt eblaJ pr?k~1ma1 :se~vo1; m va 
plí aroge la dignan de nía rajto k la respekton por mtloJ k mtloJ ?ª karaj n 
falintoj. Post tíu konkreta ateneo en Almerio, marsas paralele ma utílo 
nía fervoro. Sed eé en okazo de malakordo, ínter ambañ punktoj, nia fervo 
kiel honoro-jesl kiel honoro de hispanoj, de proletoj k de antifasistoj-t 
ne akceptos la utilon se, por tia profito, oní postulas sirajojn de nía p 
konscío, hardita jam dum preskañ unujara sínofero. 

En Genevo añ en Londono, povas dauri, kun videbla sufloro, la m 
lerta ludo de la farso plej kruela; ci tie, en Híspanío, malgrañ Genevo 
Londono kune, nía fiero de hispanoj, de proletoj k de antífasistoj, ankor 
valoras, ankorañ valide gi pezas sur la hístoj de nía konscienco, supe 
tribunalo ne jam 'por nacianoj, ne jam por adeptoj de klaso añ doktrino , s 
nur, ho certel por la sola k nabla morala kondiéo de homoj 

Ni estas sufice spertáj por ne taksi la dangeron. Antañ akuta konklu 
-nur prí zorgo, ne pro tímo-fajfas nía alarmilo . Grava, gravega, estas, s 
ia dubo, la publika germana atako kontrañ la andaluzia urbo. Tío egalas 

perfi1~ deklaro de milito, · sen ultima to, al legitima Registaro de Hispanio; 
e~le c10 ~stas pova ~tapo. de _fripona plano. La fremda fasista ínterveno, en 
ma .,ko?fhkto, JUS forJetls Je s1 I? _maskon, kíel tigra respondo al la papagaj 
dec1do1, de Genevo k al la lupa¡ mtencoj de Londono. 
. . La vuali!a ín~e~veno, la h9ntema in..vado, transformigas jam en apaca 

c1mk~ atako, ~m velk1gas la . groteskajn diplomatajn bukedojn La nova fazo, 
e~ la mternacia panorama, ne esta~ fumo ~_ed lampo, almenau · por la popo!oí-
K~u-n:novan.::p.l'etekston kn.edQ.s.J -ª 1_11gra fas1smo tºr rav 1· · · krirno1n? 

A A. • • __ • ~- • 1 nova¡n 
N1 am~~e ec pensas, ke g11;1e bezonas JaiJl faorilff ··an ·~lajh .~ipro'fojri. La dipl~ 
mata fthstra kolegaro stpd~s fervore por hore parkeri kontentigan rekantajon-~ 

Ne_est_as necese 1ur1 tro ofte pri nía pura pacifismo Ho neniam on1 
povas ami ph la pacon ol dum milito! Tamen 1·a ni·a ·f·. ' estas ill 
Stranga t · · t· d d' , pac1 1smo ne 

eono prt ~mu se_ dorna doktrino, por asekuri la pacon .. 
. En la drastaJ horoJ el et tmJ tagoj Hispanio son A as k revas pri febca 

P?Ca es tonto, sed por m~s~vigi tiujn flug~jn de la fantazf O la hispana popo!Oi 
m mem, plenumas hodtau devon sen hezi·toJ· A t - A! . f • ni· ostaS t · b r A· k 1 k • n au cmJ o eroJ .. re tj SEU ml e 1g1, un a onvínko i1in supervenki, kun prudento ail sen prll' 

en o. n a areno de la mondo la spektaklo 1·a t d · koloS' epo h d' f. ' , m ro enua e ma .. 
A peo avos 1gna:1 mon. Estu certaj pri tiol S t -' d la lasta" pagon de la verko 1am a·n r - . e por eg1 ece . ¡,J 

grav~jn pasojn, tia'm ne nf fau r~alph fr_ue'. estas nec~se _e~fart l~Joi, 
peremtaj por io; pensante je niaj idoj O ~lekt~t~. Pens~nte. Je mat cnor~e ol 
mem, kun nobla egoísmo· unutakte la ' v~von aJ sen bramo; pensante . Plal" 
sos antañen aroge k bra~e tra la . gehi~panaro ne baltos stare, sed ~tt·no-· 

, 1mpona1 kadroj de la pordo de l' oes 
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,tRONtO estas moka dtrm1t11tero, tail ktu ont eaprtmu 
1,n pcnson rule konlreiian d~ lto, kton tnlencu kom-
prcnlJl• (PLBNA VQIHARO) ~wlh , Vollatre, Anatote 
f'rance k Artgalo Oozatmnu estas maJstroJ prl tronlo . BON HU.MORA FENES.TRO 1 

VORTO.J SEN PENTO 
Post ricevo de la manifesto de O . A. P. petole aperanta lomete m11laupre, 

la redaktoroJ de POPOLA FRONTO urQe kunsldis, en subiera rlfuQejo, dum 71 
horoj, 26 mmutoJ . k 14 . sekundoj. Estis amplekse prilraktile eu ti11specaj va rol 
rajtas kontr11band1 en m11 pekema g11zeto; flnfine triumfls 111 hereza decido malpu-
rl_gl spacon per lronia !nko. Nun, kiam bombard11doj sur nld urbo, k ee najbare al 
ma. red11k!elo, .o.kazas ttel ofre, estas p_lej oportuna momento por serce vortludl k 
gaje trai~• ~kv11tbre la dr~ton de kl11iina humoro. Por idiotismo ne valoras logiko! 
- Prt lto sama do, m absolute konsent11s reciproke kun 11liaj estimat11f ko!egol 

..... ... 4~ •~ ~!IP..e~~."!lo :ga_zetaro en laborista kampo. Se nla popola frunto ne vo!as velke · · 
sulklQl, ne pre Qi béioniis fres ini · puaron por pikeme ·1111ogi .. niafi1 ·1eg11ntoltc 'Nt ' n'e . u !'-' '!' " "• " 

rlskas perdí la klien111ron: Seriozo maljunigas. Rido s11nigas. Kaj stullo ldlotig11a. 

EKSTERTEN DENCA KUNLABORO 
LA OAJA REDAKCIO 

VIVU LA CARLATANISMÓ! 
Se nial kotiz11ntol ne estas kretenoj, sendube ili konscias 

pri fa ronda signlfo de sl11 membreco k pri 111 eksterordinara 
salo de Qial fundamental prlncipof. Efektive , kio estus orga-
nizo sen principoj? Aaosol 

Sed Jen nia fajfol La - principoj estas mlnacataj k fiaras 
pereon pro la pasia hepato de kelkaj aiidaculoj, kiuj facilanime 
supoz:as eble vivi sen lli. For la aiidacan oportunismonl 

La adeptoj de tiu nova sekto, kiu danQere forblova:o1 la 
respeitindan polvon de lula klasika strukturo saj ne ne kapablas 
percepti la volumon de nial virtuozaj principoj, ortodokse eks-
tertendencaj. Obstine, la aiida canoj ignoras la esencan dife-
rencon inter «carlatanismo• k ,carlataneco, ne komprenante, 
ke la unua estas doktrino. kiu, sub diskrela formo de cfrakclo , ; 
mareandas sen~ene en la vasta kampo de la dua. Ni kredas, 
ke la afer o estas suflce klara k ni ne jam insistas p!u sur tiuj 
ci punkto k komo. Agitado ne estas carlatanado! 

La labori sta klaso esperantista-en ciutendenca mlkso ·, laii 
onidiro-ne forgesu, ke nía tasko estas eduka k tial tre klerige 
ni rajdas sur objektiva s~lo . Impertinente _oni pretendas, ke 
okazis sanQoi en la monda panoramo post 
oscedoj en la jaro 1922 (•). Sed ni kon -
tentige konatatas, ke r i ve ro i , montoj, 
valol k oceanoj restas en la sama loko k 
ec ke nial antipodoj loQadas ankoraii en 
la kontraiia flanko, trans la maro. Cu tío 
ne pruvas hele, ke tiuj babilantoj pri 
santoi tute mistike malpravas ? 

Sub banala preteksto de Fasismo, 
oni diskutas · la principojn, sen atento al 
la scienca fakto ke Fasismo estas kvazaü 
ia morbilo, kiu certe formalaperos post 
afna periodo da temp o, k nur restados 
senmoya la sata patino de niaj reguloj . . 

Nur ni , kiul tronas komforle en glacia · 
zono, povas fllozofeme observi k juQi 

· •acnkolere .· Nia spe rto · pri neQO pi-üVi~i. - · · 
ke ni ne vane kulluras kosmologian api-
ritostaton . Kaj se en la nuna tempo, nía 
sendogma kapelo apogas sin nur sur 
mernbraro lo~anta en demokrataj landof, 
tio la ne signifas , ke f iam daüros same, 
tar ankaü en tluj landoj povas spruci aü 
venki Fasismo k malpermesi aü perse-

ail defendo de la hejmo. Ciam restos anguleto, el kle ni povos 
prediki nian doktrinon k flirtigi nlan malneiitralan ~,andardon . 

Bedaiirinde, kelkaj bigotoj de nía Asocio devoji~is k erare 
vagas Ira la hispa .naj evento!, kiujn ili rigardas kun troa Inte-
reso. Tiuj safetoj pretendas, ke ni loQas en la Luno .. . Ankoraü 
ne, ankoraü ne! Sed car ni esras civiranoj en la Mondo, sciante 
elliri logikajn konkludojn el la fak1oj zumantaj cirkaii ni; ni iras . 
ofere Qis la lastaj konsekvencoj. Kaj se subite varmiQus nía 
glacia zono, ni ne rifuzus rifu~i en Groenlando aü en Alasko. 
Ee se necese, ni ne hezitus translokiQi al la Norda Poluso por 
konservi nian cerbon en glacia stato. 

La princip oj estas .. . la princlpoj. Nla devizo estu: «Savn 
sin principoj kvankam pereu popoloj!, Víktimoj estas herooj! 

lntertempe , niaj kverelemaj hispana¡ kamaradoj, kun fiuj, 
kiuj simpatías al ilia stranga anrifasisma ainteno, dev11s stude 
pripensi la aplikon de niaj sanaj princip oj al la varma-eble pro 
somero-situacio . Kontr11üstarante nian leorion pri ignorado de 
landlimoj, ili klopodas konservi revolucíe sían nacion. Cu ne 
estus pli efike eesigi militon? Fasismo estas mililema, sed 

Esperanto konsilas dissall igi la for1e sta-
rantajn murojn de miljaroj , inter la po-
poloj dividitaj . Saltoj estas gimnastik o! 

Kompr eneble, se Franko venkus, 
Hispanio konsisri gus, kun Germanio k 
!talio, tutecan unuon, kiu estus paso k plia 
stupo al forigo de ciuj ceteraj naciaj obs-
tinaj baroj. Ci tío estas premiso por daiira 
posta stariQo de aiilentika socialismo en 
Tutmondo. Ec se Fasismo regus en la 
lula Universo dum jar centoj ; oni devas 
mediti ke unu jarcenro estas tempereto 
kompare al la sentina Eterneco . Aliflanke, 
la triumfo de Franko estus efemera, ear 
post sia, pli malpli longa, regado Ji mor-

,, tos, kiel mortis k nrorla s ,l l á'úlonge i dl?l lá 
generacioj, fiuj tir11noj senescepre. 

kuti nian movadon. 
Oni forpelis nin el Kolonjo; ni Insta• 

liQis en Maraeljo. Se oni forpelus nin el 
francio, ni translokiQus al Cikago. NI 
kapablas anliclpl, ke ni ne perdi~as en 
nebulajfr11zoJ prl sendependo de la naclo 

OLACIA JUONIO 

Nial hispanaj kamarad oj do, ne sin 
okupu pri popolfronraj bagatel oj de fllis-
troj. Kaj tiuj , kiuj suspekt eme aserias, ke 
okazis san~oj postulantaj novajn taktikojn 
ne faru al si iluziojn. «Sociali smo en unu 
sola lando• estas revo, k sekve ea du 
landoj estus du revoj. Nur kiam Jo tura 
mond o estos unu sola lando, povos la 
proletaro masoni socialismon . Tlu helpa 
rolo apartenas al la Fasismo , kiu laboras 
_naive por ebenigi al ni la vojon. 

-1•1 V,a. - ~- - - · · •--•· · - "'••~ de 25. Majo 1937, 

En la mondo eio estas efemere relativa! ee la 
domol, kiul fa legas pro eflko de faslstal bom -
bof. Tio havas tamen la urllan sekvon, en e¡ 
tiu kazo, ebligl ri gardi, ekde la supro, la ln-
ternon de kelkal eambr oj de la ejo kle okazis, 
antaü tri jarol, la XIV. Konsrreso de 5 . A. T. 

Nia redaktejo ja luze situa s prokslme .. . 

Restu vi do hedere fidelaj fükaü la 
akso de nia Organizo, hernie klasbatala . 

familia Komllalo de 6UCIECA ASOCIO PUNEDARA 



Scanned with CamScanner

...... 

6 POPOLA Fl~ONTO 

BULOAR 'A KUNI.J\BORO 

E9RAGMENTOJ EL LE.TERO 
Slmplo letero, -n111urc verklla latt lamlll11 11110, povea 

call ln11rua dokumento prl 1c:rlozo temo. l<un plnuro ni 
prealltere aperlgna ti-sube lrei,mentoln de unu el mul1nJ 
leteroJ, klul tlu111ge venas el nlol mnnol, Lo bona kama• 
rndo el Sollo, J. N. H. certe pnrdonos la cperfldeton• ... 

~Is flnvenko. Vi servas al la progreso, vi defendas la 
llberon. Vi havas cerbon, kiu tre bone komprenis la 

· lecionojn pri ta tragedioj germana, aiístría k. a. Vian 
imltindan ekzemplon aliaj popoloj sekvos. Vi devas 
konserví k firmigi vian Popolan Fronton ec ankaií post KaregaJ k~maradoj k fratojl ta venko. Strecu fortojn, hispanaj kamaradojl Al vi estas 

Pri la ekzlsto de POPOLA FRONTO mi eksciis dlrektataj la okuloj de milionoj da premataj homamaso¡ per a·miko tl l:francio, klu sendls al mi ekzempleron k kun simpatio k fido al vía heroa sint"no. ekde la sepa numero mi regule legas ~in. La jam trate- · · Karaj kamaradojl Mi estas filo de malgranda sed gitajn numerojn mi dlssendas al miaj multenombraJ baraktanta popolo, kiu ankaií meritis gloron antaií pro-enland~j konatoJ k cion trairigas multe da.soifilj okuloj. gresemaj intelektoj en nía terura epoko; la bulgara Efektive, estis granda mallelifo por la homaro la popoto donis al la homaro la avangardan batalanton ma,trumo de !tata respondeca posteno fare de tiu he- Dimitrov, la kuraga senmaskiganto de fasísmo ce Leip-iitemulo L"on Blum, malfelica elpensito de la • Ne- zíga proceso; kiu laiíte elvokis: •Mi protestas kontraii la Interveno•. Pro tlo estas ebla ta monstra fakto, ke ta kulpigoJ al bulgara popolo je barbareco. Barb~roj estas la 
cefo de popolfronta regtstaro embarasas ta delendon de butgaraj fafütoj. Sed, kiaj fasistoj ne estas barbaroj? ,. 
la Hispana Respubliko k eblis la organizado de kontrolo Nia popolo estas la unua, kíu spertis la •belajojn, ce respublikanaj marbordoj pere de germanaJ k italaJ d, fasista civilizo. Je 9. VI. 1923 j. per nokta statper-!ipoJ, kiul tiomfoje kase sendis siajn detruajn donacojn forto, ce ni starigis diktaturo. La unua horno en la lande, al la registaraj havenoj-oni metas la vulpon gardi la prezidanto de Ministeria Konsilantaro, Stamboliiski kokinejonl-; permesante, ke dum la Komitato pri Ne- estis kaptata, vrnigata en sían domon, ce vilago Slavo-Interveno kunsídas en Londono,' samtempe' miloj da vica, k 'ta tu tan nokton, rajdata kiel cevalo, de kapitano italaj k germana¡ trupanoj elsipigas k invadas la his• Harlakov k aliaj agentoj, kiuj pikis la okulojn, detrancis panan teritorion, dum gravaj demokratoj, kíel struto, la orelojn k langon de la malfeliculo k finfine la kapon. kasds la kapon en la sablon k §ajnígas kredi, ke ta Dum septembra popola ribelo en la sama jaro, gvida!a paco · estas seknra, kvankam sajnoj ofte trom.Í>as.'.. de ta komunista partio k sange sufokita de Carikov, oni La fasismo ja estas aiidaca sed nur pro tio, ke gi ruinigis tutajn vilagojn, perfortigis la virínojn k kndbi-ne renkontas decan kontraiíagon k pro tío, ke ínter gia nojn; dltm ludo de nacía himno, oni masakris dekojn k ideologio k la ideologio de Albionaj demokratoj estas centojn da kaptitoj k portís la kapojn de proletaj gvi-tntima simileco. La aventuroj de fasístaj apostoloj dantoj en la pinto de stangoj ... 
Hitler k Mussolíni ne estas tiom indignigaj . Ili fidele, · Venís Aprilo 1925. Oni bruligis 'vívantajn homojn firme, defendas siajn ideojn pri homa sklavigo. · Sed en la mezo de Sofio, en la Obstesvenasa, kies malbono-indigniga estas la sínteno. de la fusaj amikoj, preten- doro dísvastigis super la urbo . Oni bruligís la faman dantaj defendí la Demokration k la Progresen. poeton Geo Miler, ankaií deputitojn, advokatojn, jurna· Tamen vi venkos, car vía batato ne estas · loka · listojn ... Oni starigis publikajn pendigilojn. Sensigne mal-ribelo, eleme.nta eksplodo, SED RE!.VOLUCIO, kiu aperis 30.000 homójn, la floraro de ta laborista popolo. ·metas limojn ínter du epokoj. La tuta hispana popolo La fasismo venkis ce ni, post terur~j bataloj. Kai batatas je la nomo de sopirata ideo pri transformo de ree, dum Septethbro 1932, ce komunumaj elektoi en )a ekonomia k socia vivo k jam ne estas forto, kapabla Sofio, laborista partio ricevis 20.000 vocdonojn k 19 revenigi la estinton en Hispanio. La premiso de vía konsilantojn dum -la tuta burga bloko ricevis nur 14 senduba venko estas la fera um1igo, kiu ekzistas ínter postenojn. Jrn malbona simptomo ... · 
'ti~j progresemai, _organizoj en vía !ando, ec la anar- Je 19. V. 1934.; per nova statperforto oni forigis la kístoj;•kíJJj.,en .la;:pasinteco ciui:i partían k statpotencon lastajn restajojri de parlam"ntismo k ia tegeco. éio kontraustaris . La vivo estas malfermita lernolibroi' ''' .,.. ' ·'! " 1oki1zis tí~lVfo la eraroj de.la popolaj organizoi, kiui ne 
, · ~i legas p~roladon de la ba!a!antino . Montsen_y . k kunigis por ~omima batato, kiel vi nun . Sed ni ~stas admiras la log1kan evoluon de hu¡ doktrmanoj, km¡n .. malgranda lando k popolo; nía ekzemplo lernigis nen1un-: en la tuta mondo oni taksis nur kiel detruantojn. l1i Nun kreigas Popo la Frontó en subtero. Ni ankorau komprenís, ke ne ekzistas nur armeo kapitalisma, sed ne povas rompí fa feran ringon kiu preme zona; Ja ankaií popola armeo k ne nur perforta disciplino sed · tutan landon. Ni ege simpatías al 'vía. batato. Ce ínter· 
an~aú konscia, revolucia dísclplin_o k k~ ambaií estas naciaj brigadoj trovigas samlandanoj niaj. Ni ne Jllal· necesaj por ase~uri la ~ukcesonl 111 ankau eble ko':'pr~- . esperas . La karceroj krevas pro abundo de popolf11°1•. nos, ke Id terura¡ vorto¡ •stato • k •potenco,, se om em- l,Inu post la alía, politíkaj procesoj sinsekvas. KugloJ gas en ilin novan enhavon, a_kiros tute novajn kvalit_ojn ofte trafas mortkondamnitojn. Sed ni daurigas la sub· k tlí estos kvazaií tute nov~¡ formol de popota, polihko. teran batalon. Ni venkosl Ni revidos la lumonl 

J1i donís al Hispa.ni~ s1a~ senmo~tan_ ~eroon Du~ · Akceptu ba'talsalutojn, hispanaj kamaradojl Satut~JI 
TMltí, Ciul proletorgantzoJ doms heroo¡n . ha¡n .. La res- de bulgara popolo al viaj honestaj k amataj ~vidantOl··· tanto!, kíuj vivas, tnterkomprenigos k daurígos batalon · · . ... ; . . G}or~q sukceson al vía batalol Morton al ta fasist11°1 
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POPOLA FRONTO 

eé EN L.A GLACIA ZONO. Antaú kelkaj tago¡, !a ciuta ga radiotele- . 

grafía depeso de la soveta ekspedicio al Norda Poluso post . f d . 
·1 · ¡ b k . . .•. , m orma o prt Johano March , 

Ja bona s1 ua?? sur a. an 1zo,_f1mg1s per jenaj vortoj, kiuj pruvas kortuse la funebra mi-

kiel la kuraga1 soveta¡ polusa¡ esploranto¡ · sekvas en 1- 1 1 k . lionulo k «ho-
d 1 • d , 1e ma pro s1mega 

regiono, _meze. e g a~1a ezerto, la epopeon de Hís¡;anio : • Kun forta kolero, nesra, konrra-

ní setas pri la kr1ma germaf!a fasista bombardado kontraií Almer1·0.• bandisro je ra-
bako. Li esrns la - lftOZAIUO 
plej rica bankie-
ro el Hispanio. 
feuda masrro de 
Maljorko k cefa 
financinro de la 

• La ítala gazeto Regime Po6ci6fo nrralo. Tíuj ciferoj elokvente montras ribelo. Liai ne• 

díras: •Se la ~ª~tifasís\a gaz~ta_ro n e kiel kreskas iu int eresa «ideología" gocoj ~uis aií-

estas ankorau mformrta pr1 tto, ni aspekto de nía milito. reolon ie krimoj 

rapída~ ~cii?í, ~e 1~ • N~graj Sagoj • • Milita komando de Asturia fronto k rnboj. La po-

esJas ma¡ •ntgracemtzulo¡ •, estas niaj 
· k. · d 1 k lk • . kom_unikas, ke dum monatoj Marto, polo donis 111 Ji 

soldato¡, JUJ e an au e ª 1 monato¡ Aprtlo k Majo dizertis el fasista zono 111 nomon je, 

heroe albatalas la komunismon. » k . 1 1 
«Pi rar o de 111 

Ni ja m sciís kiaj íli estas; ni ankaií vems a a nía 1.357 soldatoj k 

scias, ke íli ne luktas ko ntraií la ko- 1.437 civilu loj . 

munismo sed favore al fasismo, kío Tía tran skurado sencese daiíras 

ne estas same. Ankaií ni .scias kiel en ciuj frontoj, kio efike parolas pri 

Medireraneo, 

7 

f • 1 
la vera sinteno de hispana popolo . 

ili ugas . 
• Neniam ni kredis , ke oni povas 

Kaj, fin e, kiE.'I fartas Ne-Int erve no? • Kiel en Belgio, en lastaj balotoj rnensogi tiel cinike kiel faris generalo 

• El Gibraltaro oni komuníkas , ke de Nederla ndo la fasistoj .perdis gra- Von Blomberg dum intervjuo kun re-

kelkaj centoj da germana¡ «volontuloj,, va n nombron da vocdonoj . Ili nur prezentanto de Stefani-A ge ntejo . Lí 

kiuj labo ras en fortik ajoj ap ud Alge- alingis 50 % el kvanto atingita dum díris: • Estus absurde atr ibuí a l mía 

ciras, estas tra nslokitaj al orienta antaiía elektado. vojago kasítajn polítikajn íntencojn . 

flanko de Punta Carnero por konstruo Ni gojas pro la fakto , sed ni tim as La Duce k ankaií la Püh ref' nur plene 

de aliaj fortikajoj kíuj baldaií ric evos pre la kc>nsekvencoj, car ankaií en dezíras la pacon d e la mondo • . 

pezajn kanonojn . n ía 1ªnd0 ili perd ís en balotado k pro • En germana pavilono de Pariza 

Cu sinjoro Ed en jam enketís ? tío mem ili • patriote , ekribelís. Ekspozicio ekzistas du arboj sub kies 

t Angla tekníkisto Maxim Wood • Jam nur ekzistas maskoj en di - scie nca nomo, germane redaktíta, 

publíkigis raporton pri detruado de plomataj meclíoj. Ekster diploma ta estas la índíko ke íli devenas el Ka-

Gernika . Li pruvas , ke la bombardado kamp o o ní komen ca s tre senvualígi nariaj Insuloj . 

estas farita per avíadíl oj ger mana j, la okazintaj ojn. ltala registaro jam Ki el oni vidas la germanoj elmon-

tipo •Heínkel 300•. La bo mboj ankaií publikigis kelkajn lístojn de italaj sol- tras publike, anta ií cíes nazoj, la 

estas germanaj fabrikitaj en 1936, latí datoj mortíntaj en Hispanio . ak irat an proprajon en tiuj híspanaj 

malnova sed efika modelo . Ankaií Ji • Kelkafo je ne estas agrabla afe ro pro vin coj. Ne cío estos tiel facila. 

diras, ke tiuokaze oní uzis, la unuan deziri kontrolí la veron. La korespon- • Germanio retirigis, ec provizore, 

fojon sur urboj, la aerajn torpedojn, dantíno de angla gazeto • Daily Ex- de la kontrolo. Tuj g i sendi s al Medi-

kiuj es tas terure efikaj detruiloj. press , vízírís en Silezío la patrin o n teraneo s ían eskadron. Nun estas jam 

• La 26. Majo kelkaj fasistaj avía- de germana aviadisto Wandel; mort- en híspanaj maraj akvoj, tri kiras-

diloj atakís k faligis fran can postan kondamnita en Bilbao, celant e enke- . sipo¡ , tri krozsípoj, dek torpedsipoj k 

aeroplanon, aparrenantan a 1 1 in í o ton. La se kreta políco sin arestís sub ses submar enoj; enlute 22 milílsípoj 

<Air Pyrenees • . La a vi~di sto k pasa- preteksto ke si sercis tendencan de- kiuj ne venís por kontrolí sed ku~ 

gerino eslís vunditaj . klaracion. Post energía reklamado, al~a s~eciala misio. Eble' gi estas, 

Tamen, Francio ne atakis iun sí estis liberígíta. Jau om povas konj e kti el nunai 

!asistan urbon ... rnalgraií fía rikano . • Laií la kor espondanto de la gazeto eventoj, kasa k perfida blokado al nía 
tuta marbordo. 

• . La ítala gazetaro anlaií 0 ¡ kiam New6 Chf'onicle, en San-Sebasti ano L M 

nia R · d k · 1 BI k multaj íta laj so lda toj ribelis postu- • a adrida políco malkovris gra -

L.b eg1staro is onig1s a • an a !ante tu¡·an revenon al s1·a !an do . van orga ní zon de germana fasista 

1 ro•-n anoncadís, ke gi nur enhavas 
•dokumentojn, kiuj pruvas nenion • . Esras a res titaj du cent soldatoj; propagando, kiu laboras sub la es-

Post I f k. • · k - · la polico pafis ree al civíluloj, kíu¡· treco de Gustav Red er Kind eli, en 

1 ª sensacia e ekto, tun g, auzis, kies log·e¡·o estas trovita¡ · multa¡· doku-

a sama gazeta d ' as Iiu¡· doku apogís la. soldatan postulen. 
ro tr : • - men toj, pruvantaj ke Reder es tis 

tnento¡ nur pruvas la perfekl econ de Lastatempe, ítala registaro dekr e- del egito de germa na registaro por 

llala !asista organizo.. tís malperm eso n pri reve no al •rn- spionado k propagando. 

• La tribun alo de Douai kondamnís lontuloi • kiuj venís al Híspanío; ver- Estas arestitaj du kunkulpuloj. 

~u ~i~landanojn k enkarcerígis ílin sajne gi Prd e ras la mo rton de 1' Reder tro vígas nun en Parízo. Ni 

car tlt íntencis vení en nian la ndon volontuloj. Ói timas ke ili re venu lro gratulas la francojn, kiuj havas Ja 

Por lukti vo lonte en niaj vicoj. babíl emaj en Halan land0 n. plezuron ricevi tían gaston . 

1 Cu tia trí bunalo ne kapablos jugi • La haven lab oristo de Bremen re e • La 8. nunmonate a lvenis en la 

a germanajn k italajn «volontulojn •? denuncis , k~ en tiu hav eno oní kons- g~lfet<;>~ de. P~llensa (Baleara j Jnsu-

: Lau o_fícíalaj statistikoj de ger- tante organízas sendojn de militma- lo¡) tr, italaJ htd~opl ~noj ! kiuj pliígi s 

s ª"-~ reg 1staro , la hispana Maroko teríalo por hispanaj ribeluloj, mal- la nombron da itala J avtadiloj kíujn 

7~001s al Hitlerio, dum mona to Mario, graií la Ne-Interv eno. jam posedas tiu milita b~zo 
1e) kie 

A. ·5?2 tunojn da fermíneralo; dunt Konsek~t>nce la ~<;>l~co kr~ís ~er- oní <;>rgan_iza s la ata ko¡n 'al niaj 

129.839 tunojn da sama mí- von por sp1onado al c1u¡ labortsto¡ . mara¡ urboJ . Eden estos kontental 

Esperantismo ne estas dogmo de sekto, sed instrumento de progresol 
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8 POPO LA PRONTO 

REKTA KONTAKTO KUN LA POPOLA MONDO 

Nia partopreno én du Kongresoj internaciaj 
En la komenco de proksima Augusto , okazos sins ekve , en Rot erdamo k 

Pari zo , la gTavaj laboristaj internaciaj Esp eranto-Kongres o¡ de S.A.T. k !.P.E. 
Post serioza studo, nia redakcio jus decidis sendi oficialan reprez enton, 

je unu ai:í du delegitoj, al ambaií viglaj rendevuoj. Tia!, kompreneble se la 
cirkonstancoj la :;thore tion ne malb elpa s, nia gaz eto, defendant e solidan 
tutpopolan unuecon, klarigos , antaií diversnacia publiko, inter esajn , ins truajn 
k ee intimajn detalojn de nia milito, ne jam per la sekaj figuroj de presitaj 
literoj sed per la varmaj fluoj de viva parolo . 

Respondecaj amikoj, el la koncernaj - ai:í aliaj gravaj - urboj, estas 
petataj arangi , se eble, kun tempo , en konvenaj lokoj , prelegojn aií parola-
dojn. Tre volonte ni akceptas jam proponojn k sug estojn , en tiu senco, por 
pretigi almenaií iun provizoran program on, kiel normon por nia vojago. 

MiM MEME &M,IMIM»eE 1ii 

NIA MUNICIO 
Val encia esperanli slaro • . 
L. S . - T amper e. 
J. Disk o.- Alb ace1e. 
P. S .-O rihu ela . 
J. A . - • M adri d . . . 
S. P .- . ... . . 
M . G . - Puebla Valverde . 
A . P. - Caspe . . 
J. S. - Albacele • . 
L . J.- Marseille .. 
R. D.-T ours . . 
A. R. - Malung .. 
V. H. - Avesla . . 
L. O ' C. - Melbourne . . 
H. S.-S1o kholm . . . 
F . G .- Dammarie s/ Loin g .. 
B. R. - La Gen ey 1o use . 
J. E .- Ro uen . • . . • . 
P. L. P .-Wes1moun1. 
Groupe Esp. Ouvrier .- Or -
leans (an1aüa). . . . . . 
Gr oupe Esp. Ouvrier. - Or-
leans (lasla) . . . . 
D. - S ainl El ienne . . 
R. J.- Sain1 EIi ene. 
H . L.-G enev e. . . 
Gr oupe Esp . Ouvri er . -
Clerm o nl Ferr and . . . . 
Th . K. - Trebec .. . . . . 

47'25 ploj. 
50 1.mk. 
10 ptoj . 
6 , 

14'25 • 
5 
2'50 • 

25 
25 
5 rrr. 

10 
84' 27 , 
56 
3 sil . 

27' 77 ffr . 
10 • 
10 
20 
2 Do l. 

5"50 ffr . 

t 1 '50 • 
20 
10 ff r . 
40 • 

10 
30 c.kr . 

INFORMEJO 
ONI SCIVOLAS PRI 

S- ro Arnold Pulver • Righeli. Liaj fralinoj 
1im~s li an malaperon car ili,jam de longe , 
ne r ic evis resp o ndon . Lia nacieco eslas 
svis a k lia Aisnun11 ndres o es1is: Ho1el 
Col o n, Barcelono. 

K-do feli cian o M<irlin, slr11I0 Molin o de 
Viento , 2, M11drido . 

K- do Paul Pr11bucki, ce 111 snm11 adres o. 
K-do M11rIi Juli o !, C11ssa de 111 Selva . 
K - do. A. D11ms1eeg, kiu dej oris l11sIaIempe 

en lntern11ci11 Bri g11do. 

llriiili 15 Piidli 111difl Nbiillld 1115&4Wiiii II iilf 1H 11 91:11"1& i1 :¡¡¡ ilí 

K - do. Manfred Ho lmberg, de Malmtl . Sve-
di o. Sipano, vizi1in111 nin kelkfoje en Va-
lencio. Li 11noncis an111ü kel ke da tempo 
sian novan alv enon en nian urb on, sed 
li ne venis. Ni l imas pri lia sorl o! 

AMIKOJ EL NEDERLANDO! 
Per la bild o sur la unud paAo vi povas 

konslali, ke j am eíekIi viAi s la intenco reel-
doni ni11n gazeto n en vi a nacia lingv o. 

La k- do j , kiu j enl reprenis la lask o n ple-
numi s sian devon, nun m11nkas nur via ulila 
kunl11boro. Skribu luj , r11pide, al k·do : 

H . J. N IEUW ENHU IZ EN 
L1111khof, 37. - HAGO (Nederland o) 

LASTA HORO 
Kontraií Bilbao denove la fasi smo 

u;rns, en forta prem ego , la germ anan 
rnat erialon k la italajn regimentojn. 
La baska popolo esta s preta defendi 
la eefurbon je eiu kos to. En la ara-
gonaj Pirine oj la popolaj soldat oj jus 
gajni s valorajn poziciojn . En la fron-
toj de Madrid o, la situacio estas ciu-
ta ge plej bona, malgraií la daiíra 
artil eria p a fado. En la andaluziaj 
sektoroj la limoj ne suferis sangojn. 

La eefa at ento, por st_reca zorgo, 
deva s sekvi la dfrekton al la baska 
zono. La Prezidanto de Baskio jus 
sendi s, al la demokrata k sana opinio 
de la tuta mondo , manifeston kie 
aperas reli efe la krimojn de la inva-
dintoj , cinike celante trudi despotis-
mon al pa ca popolo, antaií 1a indif e-
rento de ciuj registaroj k ec kun la 
a probo d~ tiu Komitato de Londono ... 

Est as jam videbla la malamikeco 
de kelkaj •amikoj ». Por Hispanio , la 
kolero ne e,5tas bona armilo, sed la 
morto estas eble bona ekzemplol 
Presej o de J. Olmos, Alic11n1e, M, Valenci11 

POPOLfRONTA LETERUJO 
R. P.-Gr11ngem - La mo no , kiun ni rice 

vada s k kvitancas sub rubriko • Ni a Municio, 
taügas por subteni la eld o no n de nía buiteno 

T. E - N y nashamm -Ag rable ni ankafi 
memoras pri via pers o na ko na1i~o. Via 
11miko J. G . jus sold111iAis , sed proviz ore li 
ankoraü res111s en nin urbo . 

J. s -Heerlen - Neniel kredu li on, kion 
skribas la re11kciaj g11zetoj. Ni ne batalas kon. 
traü kat o li k ismo, nek ko nlraü la katoli koj. 

J. R. - Puigcerd á-Ni 1ute ko nsen1as al 
vi11 prop o no k 111endas novaj n scii gojn. 

W . M. - Louvain • Ni ~o jas, ke vi senpa. 
ciencie a1endas ciam nian gazeI on. Vian 
monsendon bone alvenis k ni j am kvi1ancis 
en pasinla numero . 

J. R. W . - Lo ndon - Laülon ge de lula ga-
zeto k pro Aia malamplekso, la uzado de K 
anslataü kaj sparas gravan spac on . Cetere, 
ni tiel so lvas prob lem o n po r 111 presejoj, 
kiu j alimaniere bezonus pli gr11nd11n sIokon 
da prestipoj j car Esperan lo postul as eksier-
ordinaran nombron da liu liler o. 

N . S. P. - Nahtahne ,_:Ni d11nkas vin ko-
rege pro viaj interesplenaj skrib ajoj, kiujn 
ni 1re salas. EvenIuale ni profil os ion, sed 
111enIu, ke nia bul1eno havas malmu l1ajn pa• 
Aoin. Vi ricevos lele ru n. 

J. H. - Loka -Jes . Alvenis la respondku• 
pon oj. Dank on. Ni konsi las, okaze de nova 
send o, uzi la svedan perantejon, kies anon-
co n vi tr ovos en ali a loko de ci Iiu numero. 

R. J.- Sainl - E1iene ·- La fil o de K-do. 
Larg o Ca b11llero mili1servis en Segov1a ée 
ekspl o do de 111 ribelo. Li eslis p11fmor1iga1a 
nur car li esIis _filo de la lobo r is1a gvi danI0. 

S . D. · Alcar acejos . Amb aü monsendoj 
lrafis nin akurale Ni dezir11s al vi gl oron ven· 
kon en esI o n111j balal oj . Ve rku ion por P. f. 
ni pelas . K · doj . G, k J. Bos ch d11nkns viajn 
mem o rajojn k recip rok as. 

H. v D .-Utreh1 · - La monse ndoj de niaj 
per11ntoj ne okazas ciu111ge , k 111 k-doj. ne 
senpacienciAu se ne' 1uj aperas jam ilia j no-
moj k sum oj en N IA MUN IC IO; cetere, mal· 
granda pos la malfru o prok rasI ig11s duonmo- l 
n111e la aper o n. En n.º l b ni kv i I11ncis ambaü l 
mo nsend ojn. La K-doj . de vi al udi1aj merila5 , 
d11nkojn en sia oferem11 laborad o. 

J. S. -C11mp o Quij 11no . -E n la 9.' nu· 
mero de P. F. ni jam kvilan ci s vian mon· 
sendon de 5 pesoj. Hodi aü ni dankas pro S 
v i11j resp o ndkupon oj . ll 

C. H.- Shan ghai. - V iaj n r i ma• koj n ni no- d 
In· ¡ 111s kun inler eso k d111_1ko . K redeb le, via 

1 
¡ 

di ko pri 111 lingva s l il o r ila 1as specialc ª s 
kelk aj 11rIikol oj , sed ne al 111 Iu1d gazeIo ~e-
nera le. Ni penos ko nte nli gi v i n. 1-'ri la karak· Ji 
ler o de nia revuel o , gi klopo das esli informa 
sed ne po v11s ne esIi s11m1empe argumcn~a. Sj 
Bed~~rinde , mult aj k-doj . pro neeblo d:¡ g, 
po ni Je pr ol eIa aü dem okr11Ieca gazelO, k al 
pro neko mprenebl aj k11ilzoj , nu r legas rea·: n¡ 
ci11jn jurn alu jn . Ni sc i11s ke kun maloflaJ R\ 
es cepIoj, la IuI11 kapilalisn; II jurnal 11ro sabo· 
111s la sci ig o in de la lojal 11 flanko ,1e Hispo• a 
ni o . T ial ni dis v11s1igas dok umen1oj n k ro: ~li 

• k" • konatlll . por101n, IUJ plurf oje ne jam es111s ts1 de ni11j legan 1oj , kvanka m kelk lo j e 111 ne e~: \1 
tils novaj o j por 111 plimu lI0 el nia j k-doi , n Qe 
kaü ne fo rg esu ke ni send11s, lii ileble , ~111 lt 
gazeIon 111 fasis111j land oj.' B111alsalulon O 
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tNfORMA BUL'TENO INTE:RNACIA PR.I 

il'- ººNº 011: c.RuPo LABoR1sTA ESPERANTISTA VALr&1(fA 
.,.acoAKCIO 1<.-.J AOMINlaT,..Ao10: aT,..ATo MAR, NUM. ae tll fff11pnnlo) 

SUFERE LERNANTE ... Rllhao folfsl P.rekllvt~ts 
flnflne la jlr,mda doma• 
~o, kles per.spel<tlvo jam 

aprrls mlnace nntai\ l<cllrnj scmajnoj , NI 11cln11, en tia! ol<t11.0J, prl In nula valoro de aclrnonoJ k plendoJ. 

SW!! vlhrr1s lo konfcso prl In Rrovo <le In pcr<lo; llal ni pretendas, ke nenlu foru tro ~eme pntosajn ceclojn 

al l,1 pesimismo. Ni aspiras nll11F:?I fldou, sen lntenco uzl l,1 vannjn rlmedoJn de oportuna bomhai;ta litera• 
1uro. Nenia nRllecn ~i,blono tai\Rns por l.:i clrl<0nsta11coj. Nenia fehra frazo <lo, kun eskorto de aclmiraj 

sl¡¡nof, por pravl~I crt1rot11 oi\ ()OI' lnol<ull fervoron en venl<ilí'ljn splrltojn. Tio estus kva1.au propono gal• 
vnnl1.I mortlntojn. Lo luHlavroln <le ílasl<lo, k <le Cluj nllal sel<loroj, nenlu startos vlvlge. 111 mortis, k, mor• 
1inlf , 111 pknumls slnn devon. Nla tnsko eslas 1111n ven~I i1111, venke Jn1talante, au lmitl llln, ankafi 

mor1011te hl'rOI', se necese ... Trlvlah., Snto ,,1 la vivo estas baro por la vivo rneml 
Pcr la profanerna¡ paSot ti<> ltal,11 k ¡.¡crmanat re¡.¡l111e11toj, Ira la slratoJ ele la nor<la urbo, l,un vundoj 

pro kvin cent kanonoJ, elSlp!gltaj nntai\ ir1 p11rl!anal 11a1.oj ele an¡.¡luj revl1.oroj, perels abrupte la Kontrolo; 
41 mortis sen honoro nek utllo por slnj elpenslnloj. N11skiAinle pl'o slranga grc1vedl~o de timoj kun hezitol 
- ne pro !ojala kolncldo - la Kontrolo eslls: por la dernokralaJ ai.ítoroJ, groteska rifu~elo por evlti mora-
lnin rlprofojn; por la faSistuJ nktorol, ko11vena farso per l<lu lli alccintls, sen rlskoj, sian politlkon je kon• 
krcld helpo al la perflduloj; por ni, viktimoJ, fripona r!liano; por la Juro intcrnacla-kodo absolute tH!ta-
laílba folleto malfaclle kitSanta la hontlndajoJn de ceml!nla diplomararo. Por ciuj do, la Kontrolo knaris 
kid perlekta s!mbolo pri menso),!ol Sub tuba ta pelo ofle 11eslc1s metafore la korvoj ... 

La sekvol de .rusa metodo promcnns parildc: l.e¡.¡lti111a re¡.¡istaro-k!u alfa, en Europo, povas svln¡;¡i 
pll aroge tlun titolon?-kun ofen<lita digno k slran¡.¡olita gor~o, sen eblo <lefendl s!aln raltoJn piel elemen-
taln. Bando, da perfldaj rihl'lintaJ mllitlsloj, a¡.¡noskita kiel norma la balala11to. Nia !anclo invadita de frem<laj 
divizioj. Krlma blindeco antau la harbareco, <le liu invadinloj mem, sur urboj k monumentoj, kontraií 
virinoj k buboj ... Cu mankas !o? nur jeno: ke llalio k GermaniCJ, sen farsa masko, faru jam oficiale la mili-
ton kontraü la hispana Respublikol Cu la fusa ska11clalo <le la <lu tirano¡ estas jam slmptomo? kion 
respondos al tlo Francia k A11~llo? Hu, jam ne plu validas hlerogllfal deklaroj nek kunlklaj ridetojl Se la 

mal¡.¡lora fiasko de la Konlrolo donas movliberon al piratoj por l<aperal atakoj, kiajn lmpresojn tio faros 
tn Londono k Parlzo? Ignorado estus natura broca por la Wona politiko de Ne-Interveno, sed ankaií la 

krimo piel blasfema el fü1j epolrnj, la pel<0 plej fía l<ontraií la progresema homaro. 
Sufere lernanre, ni forgds la feron de nía ohstino k sorto, por nepra la venko, spite batojn eble nece-

saJn; malgraü skuo de rnul!aj teorioj k ec l<ontrr1ií l,1 galo <le multaj d!srevi~oJ. lronie-konsctel- pll ol 

unu folon, onl aludís la paradokson, kht brulas i11ka11clesl<e pro la skrapanta fal<to ke, dum kruda postulo 
del' Destino, la respnbllkanoj k proletol el Hispanlo eslds fatale devigataj defendl k lndlgi, per sla vivo, 
la lnteresoJn k ee la vivon mem de tluj, kluj, Vi'lrme k morale bezonalaj por premi ka pon de la sama drako, 
Serloze rlfuzas al ni sían helpon. Kla drasta temo, estas nur tiu detalo de nía milito! 

lnst!nkte memoras pri tio la popolaj soldc1loj hatalanlaj tre entu1.lasme por propra k nesia 
libero¡, 111 meditas prl normoj de konduto, prl la sinteno de tluj, l<inJ, Ira ns la naclaJ limoj, ko!"forte 
lidantal sur respondecaJ se~egoJ de sindlkatoj, parlioj k ec en ministerial eambroj, pagas la nepa• 
aebJajn servojn de )a hispana popolo per glaclaj moneroj el maldanko. lnter Ciuj, liom abundaJ, 
•Ita¡ kvalitoj <le nia epopeo, neniu estas pli lmpona ol liu Jus mencllla. Ni Sirmas avare k furloze 
n!an felif,m, sed ankai1 samtempe tiun de allal landoj, kiuj perdis ~In hierai.í k rlskas perdl 
~In rnorgai.í. Lail akuta premo de la faSlsla rln.Qo, kii: pas!o finos, pro nla sincera vofo, tra la dlkaj 
•rterloj de Ja opln!o tnternacla? Mankas ur~a dinamika dolora, nenlel rezlgna plendadol Bilbao 
'stas voko, ~I fa'Jls disputan te la terenon, fu ton post futo. Je11 l<lasil<a leclono prl revolucia hero-
1•mo k pri civltana stlmulo. Je ~la respek!ln<la nomo, ni Invitas ankoraiífoje la eksterajn am!kojn 
~,k1 la dormon aü vlpl la ne~lekton de sial surda] gvlclanloj, <lum la hls¡,anoj senrlpoze, sen velko 
' fido, luktas k Juktadas, kontraQ aktlvaj atakoj, kontrail paslvaj inlrlgoj, kontrau historia 
Ol!JplotoJ por trlumfe kaptl Ja venkon, tra zlgzngaj ondoj de galnoj k perdoj, sufere lernnnte ... 

EOEN 
lnton1t1 d1 ~lpl1m1l1 1rknlrl 
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lftOZ~ll40 
• \lost \a nkchtrnto, klu "lu1x!Ql8 In morton ni t::\lnern\o Moln, In *J1e1ma• ltgo• 11rllnko tlntM Clnln nl<clchintoln k c:elns evltl C.111111 rlsl<oln, !,In timo kom111kls \In ni 1mCo t\c 1mlc1.lrlnd1.1 hcltm, 1,1 nomlN cslron ele 111111 eskorto ni rc1111n 11111rt1\stc1 mnlorc1 Dovnl, In Ci,mplcrno pr\ mnsnlcrol I< nrnrclndol 
"" i\lllnrlo, 
• lloni\ le novn cl\m1vo vrl ln clll<o 1lc Nc•lntervc110 nt n¡;¡ls nin, NI vlrlls Rnnton, l1h1 n11crn11 en Scvlllo, tute verldtn en ll"ln lln¡:vo. Crrlc tlo c¡¡tns tllstro u· l!nlc1 nrmeo, l<lt1 •vnlontc• vcnls en ntnn lnmlon, 11111lf,!rl\n In 1)11• blll<n mnlpc,·mcso lle l!nlt1 clllctntorccn reglstMo, 1<111 lc~c mnlpenne.~ls ellron de •volont11lo/• s,~cl m· povls 11011 evlll .. , La lllnh o ne kn~ns In vostonl 
• Lnn o!lclnlnl stntlslll<C'lj, ll1tm nl<l• 110101 i\prllo k Mn\o en cc11tr11 fronto (np111I Maclrlllo) n venls en nlnn 1.0• non, 4,7'10 Slllclntol el fn§l~tn zono. 

llnltt nrnHO pcrdl81 dum b11l1:1l0 en Oundnlnlnrn, ~v, mortlnto/n, 1,994 vundltnJ11 I< 2,0 1m1l11¡H!rlnto 11, 
. '1'111I clrcrol rllttln11 ni publll<l"ltnJ ll8tol, C.:crhi II nnkornn p11bllklgC'l11 novnl11, flll l011¡.¡nJn, · e IL11 A,·r11,1,111111 tro11l0 lltl' (HI 111orllll ijCINrnlo l'.lll(ttSC:, Pcr 1111 pHeMonlmo¡ onl lm11l11 In fr1m1H1 vcrl<l11to11 Mi,te lnllct1, 11111 c•Htl11 111111 el nin! rrul'II vm1J volonlulnl, ltu 111n111'1llt1I !rnntol 11 lul<lls lrnn 1rnl11.:1."110. L.n 111orlo lrnptls lln 1111111 fml,1 t1lc1l<o 1°111Hl1j,!o1111 frónlo, 

• Dum f.ondo11n lrn111llí:1to lunlcclus, In 17. junio 1!llrl !i el hr1vc110 N11poll ltt 91po •Cllovvn11I" l<ln lrnnd11lds ni nla fn91stn 1.0110, 1.000 «volonl11lol•, 
l<uJ In lrn11<'í1I I< n11¡,tlll) ,qlpol dn!íre k l!lll<c koutroltlli In fafütau mnrbor• don, Vvre ni ne l<0111p1·entu 11011. Nel ni kC'lmr,renllN tro bone ... 

• Flnfhw In r.ondo110 kcimltato de• clclls scncH 11t1I du (lílrtol• en l·ll11r,nnlo 

· USONA SOLI DARE;::CO 
En Usono, llera !ando de mlllonuloj, irnl<ntl ekz1!1tn!I gmn<lnj 11nrnsol popolt1J, lduJ s~kvl'ls lrnu 

en10clo In epopeon ,te l llspnnto I< helpns lotlpovc 
nlnjn l1lo¡>11llojn ve11l<oh,,t1 In fü~lsmon. l11tcr In 111· 
mosklol el u1111n lrntc¡:orlo kresl<ns tu sl11qHtllo k 
praktll<n snhteno ni nla llonko. Ln urbestro de In 
urhe~o Nova Jol'lw estni1 la soln nt\torllato <le gro• 
vega urho¡ ('t1 lcnpllnllsln lnn<lo, l<lu publll<e nomls, 
sen <llplomota fnrgono, parolante prl Hitler, bandl· 
ton ol btintllto ... 

le kc 111 11f uaclo lturllnte nlt111 ver~ grnvo 1, delllcatn J>Or In pnco. · rtble tluJ vortol uln11 lts konaek. 
VUICO de kell<nJ enki!IO) enlrcpr"nl1111 811d ni firme e11perns, l<e bnltlan 11111! joro ltderi trovo,i ltsn motlvon 1,(lr trnnl,vlllMI In ¡>nrlnnurntnnoln <1 u in Muuollnlo I< 11 llerlo Ne•lnterv~11a8,., 
• [,n hn1·0110 Von Neur11th t111onc1~ 
11lt111 vMIOII i11 Condono; J)ONI~ l,1 
VO)llÓ.t' t.~HHI 111tllMttll:I, Lfn n11,;ilnl me,11ol rvgas uran,1,1 l<01111lerno. V1•re n11 e11tt1s ~lila íllvro restl tlevl¡.i11111 surportl tlnn vanv.0 • lropon Set! tlo ne Slravns, Car la ar~·ro 
1.!lllf:lll evltl ltt vcrnlcon c1e ,,or,oto k ,11 tlu c:elo 0111 devas Clon o 11r. 
• [,loyd Oeor~e sendls lenan tvlv-gl'omon ni prezfdauto de b1111kn rPv.ls-taro: •Klel vln unl<11l\ 11urprl:rn~ ,;1¡11 In mtml~ro l<leÍ la <lemolcrataj lléH lo¡ 
permesos, Ice eríropaj dll<taturol lor-rttbu la llberon al vla antlkva ¡,o¡,11-lo, s11n la l'lJn protesta voeo. Es1,1, nlgra pa~o en historio de potenc,,¡ k libera! nacioJ, rtgardt kun rnalkur,1~•,1 sllento la spel<t~klon de lnfanol 11111~-dltal hejme pro lojaleco de illaJ p.ilr,,¡ 
al libero.• 
• Fa~lsta gc,zeto Je Cadlz l.i1 /nin,•• 
maclon rziportas rrl vlztto de m11rol1,1! gravuloJ al milita hospttalol por vb.iti la ma!1raln vundltoJn. 

La alero vere ne gravas, Car v~,"~ loglka fal<to k~ ta vundttol e.1tu vizi• tataj. Sed ni lcomentas Car en ta filio de · liu artlkolo la Jurnaltsto illr,1,: ,,11t vlzHos cmdaluzlajn frontojn ¡,m saluti ta maarajn soldato¡n, ld11j luktas en cldendo de la o <cicl,,111,1 krlstana dvillzo .• . 

[,a r('glstnro de r.;ordo Amerlko estas bur~a, 
sed nhnelll'lt\ QI ne lnventls nek oplll<ls frlpone tlun 
monstrafon de la !orso prl la Ne•lnterveuol 

• Dum la semaJno de 14. al 19. J1111ill alvenls en haveno de Malai;io nov,1 kvanto da ltalaj "volontuloJ•. Scíí¡.:11j el angla k rranca deveno aserias 1,ri 
t>rezldn11to JJOOSt! Vt:l r la alveno de pi! ol 15.000. Kiam onl demandls en µnrlamenlu al •amlko• t1den prl la afero lí ~I'· 

rloze respondls ke ... la Komltalo ¡,rí N l!•lnterveno nen Ion sclas. 
Tlu konstonlo <llzerlndo I< In for• kuro de clvllnl 1oa,rn1orol bone pru• vns Je kln lhml<o slnros la vern popo!• amaso, O I estas vere ta piel trafa rderendumo. 

• NI ne r,ovns sllenti' nlan kondo• lencon pro ltt morto ele froto! Corto k Nello Roselll, mur<lltal en Prnnclo. 
lila nntlfafümo Aem,dl11 111 ltnlan despC'lton; klu ordonls In mnrdon. 'Lo celo est1,11 ntlngltn; du 111nl11111lkoj mnlpll. NI funebrn11 pro la malapero <le tlul <111 elcslercmlh1n1·e lnh:11¡:¡entnl lrnmorndoJ. 

• l!.11 l11s11lo Mllllorku, post l1:1 Insta bo111bnrd1Hlo 1le nin! oeror>llrn<il, tri cent 11oldnlol rlbellAl:i ko1111•an lo In• fütoj, k l11l<l111lls d11111 tri tni,¡ol, 
l,n fl1Sl11lol 1,~rdls ¡,¡rnvo11 Í<Vll11to11 do •11lurnC11111l1.11lol• I< l1111l1111orllijls Cluln 11oldnlol11, klul lrnpll11lac:l11. • r,an oflclnln linio lrnm1111llw, lo 

tnstlgon prl hnmnnlgo tle la mllito. Anstatan sendl ~In ni nla reglstaro{ kial ne estns send11la llu instigo a Hitler k Mussolln\7 · 
• Ln franca kalollka vel'l<isto Mau-rlac publllclgls en l<onservollva ga,:eto 
/.in flooro artllcolon, et ldu ni lcoplas fraijmenton: • MI clezirus rlpetl, ne latltlgante mtan vofon, illan pledon, ta l<ntolll<a el<lezlo l<onstante lns• truls, l<e 011\ <levas nepre obel la sta• 1•lgltnn povon. Onl ne povas ne!, l<e l<l11m hl11¡>anaJ gen eraloj rlhell~ls ndmlnb1tr s ta l1111clon, leglti ma k le~~ ReRlslnro, • 

•Estas krlmo l<on1lom11I tlujn he• rooJn, lduj 11ur lmlprts pro <lefen<lo de libero, klun onl do11ls al 111.• 
• Plne, In lle1,t11m I< cblc laSlstema 11lnloro E.deu, del<larls en angla par• tum,mt<l, l<e la iledd o prl Ne-lnter-vcno ne elitns plenumlttt ktet m:ce!le 

• I<ardlnalo Pacelll, je la nomo d~ la Papo senclls al Franl<o tel11gril111011 
petante, ke li ne batalu tro kruell' v11 Baskto, far tie ont luktas konlr,1í1 

popolo 1< pastraro vere kalolllrnJ. Tio venas sarkasme post ta m<1s,1: l<r~j 1am farital k denove pruvas ¡,ri la kristan11J sentoj de la plel élllr1111g,1 
gravuto de katollka Rl<lezlo. 1,1 1w1,1s indnlgon por ta lmtolll<al batala11111l, sed ne por ta allaj , Se Jezuo cknuv~ venus en la Teron certe estus kv~r~lo. • Germnna gazJto anoncas, kc (¡.,,•. 
manto konservos sli,1n Slpojn ~11 l,1 
Mecllteraneo. ltl nun ne partopr1•1111~ la l<ontrolon de la lonc\ona lcomll,11111 
sed t1i l<ontrolos la germ¡uu1j11 1111cr"· rnln rn tlu maro. 

Onl povHs faclle ,tlvenl 1<111111 1111~· reso¡n havas Germanio en ni,, n,,ir-
bordo, Baldail,venos nov,,1 l11d1k11111I• 

Esperanto, lntervenlnte helpe en la solero de Hispnnlo, polurns delikote slon spirtton! 
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AMO INTERNACIA POR NIA INPANARO 
La korcspondanfo en BIibao de 

angla gozero «D11II Herald, r11porrl11 
prl 111 evokundo; ni fr11duka11 lnre 
reaan m1111<1ng11n lr11gmenfon . 

• Jnfano, dekdu-jaraga, estis per• 
forte kondukita, hodiaü frumatene, al 
haveno por ensipigi lín en sipo • Ha-
bana• kiu transportos 2.300 infanojn 
al Franclo. · 

La infano kriadis: • Ni n~ votas 
irí mi volas lukti kontraü la fasistoj, 
.¡n'mortigis mían patrinon•. 

Kiel tiu, mí ~eestís aliajn tragikajn 
· scenojn hodiaií matene, kiam la gein-
fanoJ adiaiíis la baskarr eefurMn. · • · 

llí estis, gis la kajo, akompanataj de 
multaj gepatroj, kiuj kortuse ploradis. 

Je la dua eliris la sipo, eskortita 
de du militsipoj gis la limo de teri-
toriaj akvoj. 

Kiam la •Habana• trapasis tiun 
Jimon, du nigraj siluetoj aperis en la 
horizonto¡ ili estis la ribelaj mílítsipoj 

• •Almírante Cervera• k • Ve lasco•, kun 
· kanonoj pretaj i,J pafado. 

Sed tuj aperis tria, plí granda, si• 
tueto; tiu de brita sipo •Royal Oak• . 

Ói ordonis: •La vojon libera•, k 
-la ríbelaj sipoj foriris . La valora 
kargo, el estonta civitanaro, trankvile 

· nagís renkonte al la karesaj hejmoj 
de la najbara internada solidareco.• 
.,,_.,,. ~,,Ul//l,W.-,#IA'l.,,,,,,,,,,.l'l/~/MWIQh/lHh#.,,AIÍWIH""""4M'A 

NOVA. MA.NOVRO 
En nl1111n111n11 numero, ni klorlgia detale 

la lncidenlon de Ibiza. jus oknzla 111111 lncl• 
denlo, duo epizodo de la provokemo mono• 
vrado elpensilo de germana diplomataro, 
kíu dezir1111 havi prerekaron per aendl, rekle 
k malkase, 11rmeon konlran nía registaro. 

Eble Germanio, pro 111 enlro en Bllbaó k 
pro la franco pol11lka krizo, kredís ke l11 

· nuna momento e11111s piel f11llg11 por definl• 
liva afako; k elpensls la incidenlon prl 11111ko 
al míll1sipo ,Leipzlg•, a111ko, kiu riur ekzl11· 

.ria te 111 lanlazio de germ11n11j fasisfoJ. • 
1 La lb-an Junio, fe la 10. • nok1e, germ11n11 
, radiosraclo Radio .S11u1g11rf prononcia Je· 
najn f11m forge5i111Jn vorlojn: . 

•La onidiroj dissendilaj de fremd11 gaze• 
faro Pr l alako 11I krozsipo leípzlg fare de 
hiepanaj •ru4uloj• eara11 fufe m11lver11j. Tiuj 
Informo¡ deven1111 el m11lpur11 fonio, k dev1111 
tsli roksntnj klel elpensajo. kreira lalí plano 
lllalboninfenc11. La kom11ndanfo de 111 sipo 
leligls hodlad per telegr11mo. responde 111 
Ptlo de Ministerio de mlli1sip11ro de 111 
llegno, ke e10 marsas bone aursipe k ke 111 
krozsipo u11111 h11vinf11 nenlan incldenfon• 
• Temen, po111e, la regiararo bruigis 11111fe• ;º" far 41 lion kredls konvena al ala fakliko. 

k_l•manlere nenlu atentos 111 b11rb11r11Jojn, 
tufn 111 plenumna en Baakio k kreos gr11• 

;•n •hu11clon 111 demokr11f11J landoj dum plej · 
;vora okazo. L11 lncldenro estas fuJe falsa. 
":Jm la_ fagoj clrllaj, 111 regls111r11j aubmare• 
, 011 1 tluj en haveno. klel 1111er1la nía e~¡ ·~d lloro, kiu llon POVllll klare k laclle pruvl. 
dQ Onl ne POVIIII forgeal, ke l11 f11m11 Lon· 

J ~., komff1110 u1l11 ruJ decldon111 la forlgon 

d rtmdu loj . Jen l11 vera morlvo de la In• 
enroJ " · ..... u 11nkor11t! fil 1romp1111 Jun? 

POPOLA FRONTO 

BILBAO ESTAS EVAKUITA, SBD·BASKIO NE(ESTAS VENKITAl 

Okaze de l11 perdo de Bilbao, 111 Regls111ro de 
Hl11p11nlo dlssendis proklamon, 111 k!u 11par1en11s 
jenoj emocl11J k 111oike 11kuz11n111J fragmenfoJ: · 

Dum okdek tagoj k okdek noktoj je neeleerpebla 

3 

, ... 
heroeco; la popolo de Baskio k gia glora armeo luk- , 
tadis penige kontraií densa lavango de italaj, germanaj k marokaj trupoj. 
Amasoj da aeroplanoj eksterlandaj bruligis la herbejojn, la kampojn, la vi-
lagojn, masakris virinojn k dispecigis infanojn. Nenia malfortigis la kuragon 
de homoj, kiuj promesís al sía digno elversi la lastan guion de sango en ~e-
fendo de sía libero. Male, ju plí furioza estas la atako de la malamikaro, ju 
pli sovága la stormo de giaj aeroplanoj, ju pli terura la pluvego de obusoj 
de gia artilerio, des pli heroeca la volforto de niaj soldatoj, kiuj preferís mil-
foje morti en la tranceoj ol forlasi ilin al la fasistoj. . 

Kiam la tuta monfo pavos koni detale tiun heroajon, sen precedenco 
en la bataloj de Historio, gí ektremos antaií la kurago ekzempla. superhoma; 
senmorta, de popolo pacema k laborema, luktanta volonte car gi ne votas 
submetigi al la forto k al la bruteco de la ínvadintoj. 

Malkuraga avíadilaro, níultfoje venkita de la gloraj flugíloj de la Res-
publíko sub la cielo de Madrido, de Andaluzio, de Aragono, sirmíta de la 
malfacilajoj geografiaj, ebligantaj al gi la senpunecon, kruelége detruis la 
tutan regionon k provis limigi la lukton al bucado, en kiu la armeoj apenaü 
interkontaktigis. La taktiko de teroro senlime funkciisl 

Bilbao estas evakuita, sed Baskio ne estas venkita. Popolo, kiu luktas 
2isfine; armeo, kiu kapablas evakui urbon savante per sía sango la tutan 
milítmateríalon, protektinte per siaj bajonetoj la eliron de la tuia cívila logan-
taro k pretigas sin rezisti k daürigi la batalon, meritas gloron k titolon ke gí 
estas nevenkebla. En la moderna tempo revívigas la primitiva epokol 

La glora animo de Baskío estas nía fiero . Óiaj herooj estas la amataj 
herooj de Hispanio. Ilia sango estas la sango de nía tuta popolo. La hordoj 
de Franko k . la fremdlanda soldatacaro nur povis surpasi ruinojn, de ili 
mem farítaj. Nur glaci~ malpleno k la soleco de Ja mortintoj akceptadis ílín 
ce ilia eniro, car ec ne unu basko, ··ee ne unu loganto de la urbo restis en 
giaj stratoj . Cent kvin dek mil homojn enlogigis Bilbao k ciuj senescepte, kun · 
monolita malamo, preferís forlási sían laboron, sían hejmon, sían havajon, 
ol viví sub la sprono de sovagajk barbardj invadistoj.' 

La hispana popolo fieras pri Baskio. Se niaj armiloj sin kovris per 
gloro en la manoj de níaj baskaj fratoj, kiu tenas ilín kun plí da kurago ol 
iam ajn, la Respubliko sin sentas plí forta, pli certa k pli decidvola akceli' la 
Jukton sensancele gis la nedubebla fínvenko. 

Bilbao estas plua instigo por ke nía popolo sireeu fortojn en la laboro 
de la ariergardo, oni devas sproni sían batalemon en la frontoj k doni eicin, 
en alta ofero, por venki en la kruela milito. En nía patrio estos fordetruitaj 
la barbaraj potencoj de la mondo, la malamikoj de la Paco, malgraü la sen-
kurago de kelkaj Demokratioj, rigardantaj senmove la ruínigon de nía landa. 
Tiu sarkasma dogano de la kontrolo taügis k taügas por certigi al la interve- · 
nistoj la senpunismon en la trafiko de giaj korpusoj k de gia armilaro . 

Ni estos indaj je tíuj, kíuj falis en Bilbao k de tiuj, kiuj batalis k bata-
ladas kun tioma kurago . k fido. Ni laborados senhalte, ni luktos . vigle gis 
kíam ni venkos la lastan samlandan malamikon k forpelos el nía lando aií 
enterigos en gí, la invadintajn fortojn . ' 

Por Baskio milfoje gloral Vivu la sendependeco de Hispanlol 
Antaiíen gis la definitiva venkol 

LA REOISTARO ·DE LA RESPUBLIKO 

...,,,....,,,,,~~.-.-. ..... nYYY ............. ••n••Y.-.• .. .......... 
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, , 4 P O PO L" A F R O N T O 

.SPERTOJ DE - JURNALlSTOJ - , ; • 1 1 •• 

· LA "FASISTOJ TIMAS· LA VERON 
Brita preskoresponda;t ~ ' ía krimojn kun la nomoj de _ .la kri-

Monks meritas insultan de la ebria - muloj . Oni ne aiídas . bone, sed ni 
generala Queipo de Llano. Tiu aculo komprenas. Ni scias, ke oni jam légis 
diris, ke oni ne povas fidi al la rapor- multajn 5imilajn akuzojn dum la tuta 
toj de la angla gazetisto. - Mi bon e tago k aliaj sennombraj sekvos ciu-
konas Jin•-asertis la senhonora ·ge- tage k estis legitaj en la pas intaj 
neralo . - •Li estas drinkemulo•: · tagoj. : La tribunalo funkcias jam de 

Noel Monks respondis: -tiuj, longe k hc;1vas antaií si largan lab<?-
kiuj konas min scias, lee mi' neniam, · ron . Úi 1 abo ras eksterordinarán 
en mía tuta vivo, trinkis ec guton, kromtempon. La tasko urgasl 
krom akvo ». Nun en la cambro, en _angulo pa-

Temas _pri la kronikoj de Noel - roladas akuzisto aií defendanto . Ne 
Monks okaze de la sisteme scienca gravas . Gran da aro da ruguloj aten-
murdado al la civila logantaro en la das la verdikton • . 
regiono de Bilbao. La jurnalisto de- ._ Pri la pledoj_ de defendanto, 1,a 
klaris : •La Baska registaro diris al raportisto skribis j ene: .. cu ili imagas 

- mi: -'-•lru laiíplace al Gernika, al serioze , ke oni kredos iliajn vortojn? . 
Durango, kien ajn vi volos. lnformi gu Vane ili klopoda s . Spite al cio, ni 
sengen e. Parolu kun kiu vi deziros. · estas certaj ¡,ri tío, ke la akuzitoi estos 
Informu poste al la publiko de Lon- trapafitaj ci nokte apud la muroj de 
dono. Ne estos cenzuro por viaj de- la tombejo .• 
pesoj.• Tiel mi faris. Samtempe mi • La raporto de la germana gazeto 
memoris pri Malago ce kies okupo, kontinuas kun cinika spleno: 
fare de la invadinta armeo de la in.ter- •Mi iras de unu al alia cambro. 
veriistoj, oni malperm~sis la eniron Cíe la sama sceno . Akuzitoj mort-
de la ·eksterlandaj gazetistoj en la )<Qmdamnotaj ... Elirant e, la kaptitoj 
urbo ñ: rfor kvar i'agojn poste · ni ·povis estas rekondu kataj, provizore, en la 
eniri k tiam ni nur povis ra porti laií · karcerojn. Kelkaj aspektas konfuzite, 
la kripligaj ordonoj de la konkerinto j. iliaj vizagoj estas violko loraj . Malgoj-
Dum la kvar unuaj tagoj, la invadin- míen~, kelkaj virinoj k infanoj sin 
toj ne v o 1 is ri ga rd a n t ojn. • V/N //lll'N/ 1 /uu , //,u,u , .vN/I// I /Q/ / I AWU/u// ,/ / I // I //I// I //.P/N/N/ l #A 

Kompr eneble. l1i ja ne povis ak-
cepti vizitantojn car ili celis bruligi , 
mortpafi, rabadi k fari ciuspecajn 
kruelajojn. Ili do bezonis ne esti ge-
natáj aií malhelpataj per observo· de 
scivolemaj vizitantoj eI ekstero. 

Oni povas imagi, kion ili faris en 
la unuaj tagoj sen alestantoj, se oni 
atentas pri la raporto sendita de ger-
.mana kore spondanto de la Hitlera 
gazeto •Angriff •, ¡ankorou du mono-
tojn po5f /a konkera de Malqgo. ·,.. . 

· Jen per kiu farso, parodio de lega 
tribunalo, oni ekstermas la •rugulojn, 
daiíre k seninterrompe. Aiískultu : · 

«Ni glitas ínter la svarma homa-
maso, kiu atend~s. La gvardistoj zor-
gas pri nova kontingento da «ruguloj• 
envicigitaj en la korto, car en la cam-
broj ne plu estas loko . Ni supreniras 
k, enirinte en la salonon, ni vidas 
oficiston, leganta akton je aku zo. Li 
legas per monotona voco k nombras 

Oalegio, la earma k mi lda regiono, absolule 
sub regado de fllsismo, aureras ankoraü etu-
tage la mor tol"! de la. plej Hdelaj lilol de tlu 
bo'nanlma popo lo el kamparanoj k Hskaptislof 

Jefas je iliaj piedoj, -plórante senkon • 
sale k poste i1i restas en singulta 
lamentado, dúm la bruo de la motora¡ 
malproksimígas k nova grupo da llla]. 
Jiberuloj supreniras la marrnoran 
stuparon.• Jen kia popola kalvari o! 

.o, .o, • . 

Sed ce la okupo de Malago, estis 
iu gazetisto, ankaií angla, Koestler, 
kiu ne obeis la ordonon, ne enir¡ la 
urbon . Li estis - korespondanto de 
News Chranic/e. 

Li, enmiksiginte kun avanga rdo de 
germanaj k italaj trupoj, penetris fru-
tempe. Dum tri tagoj Ji vidis, kiel oni 
murdadis, forrabis, perfort igis; kiel 
oni dezertigis la proletajn kvartal ojn ... 
La kvaran tagon , la f~sistoj malko-
vris !in, skribante notojn. Li estis 
tuj kaptita sub dangero de morto. 

Li prezentis sian kvaliton de neü-
trala jurnalisto. Li ankoraií estis tele-
grafiinta nenion . Nek la interve no de 
la angla konsulo savis lin . Oni enigis 
!in _en naiízíga celo de malliber ejo. Li 
estis rnortkomdarnnita, . kiel spiono. Li 
ne estis finfine ekzekutata car la aliaj 
jurnalistoj, sciigin te pri la afer o, µost 
sía alv eno, intervenigis la tutan kon-
sularon por sa vi lían vivon .. 

. La ekzekuto estis prokras tata. 0ni 
translokigis lin al Sevil jo k tic ree 
enkarc e rigata gis nun. Generala 
Queipo volis pafmortigi !in je ciui 
riskoj . Li diris: «- Apenaií Ji estos 
libera, k en sía landa , Ji raportos 
plendetale siajn travivajojn . Nur la 

· mortintoj siJe·ntas .• 
Sed la fasistoj ne kuragis mortigi 

lin. La brita registaro postu lis cner-
gie, ke la gazefüto estu Jiberigita. 
Kaj Ji jus revenís hejmen terurigite. 

v 'l}o 

La novajoj el la fasista flanko 
devas esti zorge ekzamenat ai k~n 
suspekto. tiu el giaj radio stacioi, ciu 
jQrna_lo, l_a tuta propa ganda para to kun 
giaj filioj en ekster lando, estas parto! 
de la kolosa ilaro de -menso gado. L_a 
fremdaj jurnalistoj en la ribcla te'.;: 
torio tute ne guas movlibero n. Se 1 1 

ne dev enas el fasistaj stato j, se ih ne 
estas je la servo de la intervenantaJ 
potencoj, se i1í n e laudas la krim0J

0 

de la invadanta soldatafar o, oni kon· 
sideras ilin kiel ma ldiskr etajn, dan· 
gera¡'n, tro babil emdjn, raport istoin-

Lá fasistaro do, timas la ve~ 

Politiko de· cedoj estas premio- por ·bandito· kaj puno por civitan° 

( ;l..~ '"'1 1:: t • 
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LA CEOOJ NE ESTAS. ·EFIK~ PUNO! 
En la diplornata teksilo, oni teksi\s, per fadeno el salivo, blufan stofon pri la volontuloj en ~íl~to . lt~lio k 

o, rmanlo, interternpe, varmigas kove la ovojn de novaj , pli vastaj, provokoj. La franca k angla opmto J~gas simple, 
ke la tuja foriro de ci~j fremdaj batalanioj estas Ja sola rimedo por eviti la fulmojn, kiujn, pro la ~tspana~ nuna 
situado, prezentas mmace la nigraj nubegoj svebe pendantaj super Ja socia mozaiko, el kampoJ k urboJ, d~ ~urop~. 

Estas jam sage sciate, ke gis kiam restados ,n Hispanio italaJ k germanaj soldatoJ, Hitler k Mussohm konst · 
deros kltl •nacia _n honoran• la helpon al ili, zorgante aku- ,..._ 1 nn,t,1 
rate pri skandala! ~ukcesoj . Ti~ signifas nude, ke pliaj kano- \ \ 1i 
noi tondros k phaJ aeroplano) flugos, tra la tero aií Ira la · ( 
aero de la ~er~e malfelic~ !ando, por vengi la viktimojn, fatale ' • 
k nepre falt~taJ _k _fa~ont_aJ, pr~ sangos~ifaj ~apr_icoi ; Ju pli da · 
hom~ k mihla rnater1alo des pl1 da bezono ne haltigi la tragikan 
radon de la plej fripona k monstra intervenol ¼, 

Oni <levas do tuj efektivigi la foriron de ciuj germanaj k ~ ~,!lllli~~ 
italaj ,volontuloj•. ~a hispa~a legitima Registaro estas preta "-·'i ¡, 
akcepti la samon pr1 la vera¡ volontuloj venintaj fervore por \. 
plenumi kúnkretajn devojn antifasistajn . Tiu foriro estus ebla se 
la juro havus lokon en la rnodernaj normoj pri Jojalaj kompro-
misoj. Sed nun, kiam la fasistaj tiranoj sveligas gazetarajn k 
radiajn agitadojn, deklarante sankta la aventuran kontraií la 
hispana popolo¡ kiam ili, en plena ekonomia fiasko je la tritika 
fronto-kio kostas preskaií mil milionojn da liroj-elspezas 
fdbelajn ciferojn liverante, al la ribeluloj, milojn da kanonoj k 
centojn da aviadiloj¡ la bonanima intereso de Francia estas 
kondamnila al brua fiasko same kiel, en natura sekvo, la ringo 
de konferencoj, konsiloj aií platonaj admonoj ... 

La franca tezo efikas nun kvazaií rekomendo aií indiko 
al Mussolini rezigni k perdí la rnultekostajn klopodojn faritajn 
por sklavigi la hispanojn . Se tiu miraklo okazus, la politika 
11orto de l' fasismo internada estus subita . Ni ja ne pov"as 
esti tiel naivaj akcepti la solvon per la snuro de tia optimismo . 

. 0ni povas akcepti cion krom tiol Tíranio vere ne sin mortigosl 
La verlikala disfalo de liu makiavela trabara okazos 

<:erte, dum tute neatendita boro, ne jam pro la jonglaj artoj de Francia sed nur pro la kurago k pro la ofero, en 
malsato al la vivo, de níaj soldatoj preter la trapceoj de niaj frontoj. Unu fojon pli, oni povos prave aserti, 
ke la sola apogo por nía rajlo -sankla kolektiva rajtol- estas tiu, kiu .venanta internacie glitos glate sur la ebe·oa 
.soseo de la tulmonda popola solidareco ... Se la cedoi ne estas efika puno, la martelo povas esti definitiva solvol , . 

HISTRIONOJ SEN MASKO 
. La du principoj-timo k teroro -uzitaj en E!íro~o! 

(trkaü la hispana milito, solidare kunigis por. sv~hg1 
katastrofajn rezultatojn . Ambaií metodoj same komc1das 
tn la domagoj k same respondecas en la drameca 
P'.ologo de Eiíropo k en la apoteoza tragedia de la 
hispana Respubliko . . . 

Ne validas balbutemaj senkulpigojl Sen la poht1kq . 
<le timo ne estus ebla la politiko de teroro . Sen stulta 
~ezitemo en la demokrata flanko ne aperus ~rovokemaj" 
anfaronajoj en la fasista kampo. La fruktoJ de era~a 
l~bo~o ne decas esti aliaj ol i1i nun estas. ~a DemokraCho 
Vt~d1s !ro volante siajn okulojn per tro dtka stofo_... u 
on~ povis atendí ke tiu stranga sinten(I de cedoj smsek-k~J k daiíraj-d;ciditaj de tiuj si_nj_oroj, kiu/ sajnas agi 
~el advokatoj niaj-kapablus eflkt, sur ltaho k , Ger~a-

~10, kvazaií bremsilo en ilia freneza marso al 1mpena-
h_staj celo1"? Ciu1· kíuJ· dorlotis tiun iluzíon jam jus r1c · ' ev1s frape la respondonl . . . • . 
1 ilalio k Germanio, trdgíkaj slata¡ h1str1onoj, for¡ehs ª .lllaskon¡ i1i bo/e forlasas Ja Kontrolon k yersas la 
~l'l~~n de sía rikano sur la honorínde~on de tmj r~ge~-cfl Íldantaj, naive aií ruze ; pri normo¡ de aventurist~J-
1 u ~edo aku~is novan postulan; ciu demokrata hez1t~ . 
ekv1gis afidacan pa§on ne 1' fasísmo. Jen do pura poh- . 

tíko pri la bona volo, sed per tíu stono la diablo pavi-
mas la_ vojon al infer?··· En ludo tiel grava, la Demokratio 
dona~1.s kon~olencoJ_n, ni metis la kadavrojn k intertempe 
la Fas1smo mternacia sagace forportis la gajnojn. 

Cu la apaca konduto de !talio k Germanio , forlasi 
sai_ntempe la ~ontrolo_n-kruela farsa je ilia profito-car 
om ~e akcephs kolekh van planon pri mara atako al Va-
lenc10, ne pruvas he~e, ke la Fa.sismo akceptis postenojn 

• en la_ Londona Kom1t~to, kiel balancilojn por dangeraj 
salto1? Absolute nemu kredas je la submarena pafo 
ko~nt~aií la sipo «Leipzig •. La grote ska mensogo fa las 
Jau s1a propra pe_zo. Sed, ki? _grimacas post la komplota 
kurteno? _cu la mtenco ev1h plenumi la retirigon de 
volont?lOJ, okaze de vera decido? cu la deziro apliki sen 
om~roJ la_ ~elpon al la ribeluloj? ciamaniere, la inter-
n~c1a poh~1~0 manovras, en ekstrema pinto, kíam la 
hispana m1hto burlas -en grado plej intensa. 
.. Nu, bo~e: kun_ serena spirito ni pretas elteni rigore 

cm1n sanco_1n de m~ destino. Ni ripetu vortojn de mal-
nova konv1!3ko: N1~ venko, malgraií cío, estas certa 
nun anko~au kun _pita fundamento! Nía ofero ne resto~ 
ser premto.n La l~pooa kolekto de niaj morrintoj ne 
es os. s?per ua . N1a stalo ne fleksigos sub rem d 
~~;~\~ºl~i~jn ~e:gt~1

1
.i~ko,f _elf_ ciuj ?i~ektoi, !ºm~os ~aj! 

¡ b ' • . , m me, s1ain ostoin en la mo-
ra a ashono, c1tadelo glora, de nia imitinda ekzemplo. 
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6 i>OPOL.A • RRONTO 

Tiu el vilago ne konls la mlliton. La milito · ja restis 
tle, trans la rivero, klu dividas la Hlspanion de la his-
pano! Je la nova kolonio de Hitler. · 

kerltan terltorlon . . VlaJ fillnoJ aranQl1 la _lernejon, kle ni 
. tnstalis la hospttalon k vi -~iul, 'vtytnof, ·a_]kurls ~pud la 
· vÚnditoj kun · lakto en la krueoJ k kestoj kun ovo¡. 

. Dankon al eiuj k spectale 211 tlu vtrino, ktu ne havante 
ton por dona el, . ven Is kun mal plena glaso en sia mano 
dirante •al vi, gi povas utllll• 

Subite, !un tagon, la vojoj de la vilago gemls sub la 
ferajoj de la SargaiítomobiloJ plenaJ je soldatoj. La sol-
datoj tenis grizajn bafonetojn k kuntrenis la polvon de 
la tuta milito. Tío estis la Popola Armeo, unu el la 
brakoj de la Popola Arm'eo, kiu alvenis tien .-

Kaj tuj post gia alveno, meze de la placo ekstaris 
unu el la cefoj sur veturilo k diris: 

•-Gefratojl Ni venas defendí vin . La invadintoJ 
votas trapasi ci tiun lokon, k ni dira:., ke ni ilin haltigos. 
Sed estas necese, ke vi kolektive knnhelpu .• 

• • • 
Forpasis kvar tagoj . En la placo svarmas la popol-

amaso. Aperas ce la balkono de la vilagestrejo unifor-
mÓj de armeanoj . lu komisaro sin turnas al la popplo: 

•-Dankon, kamaradojl Po'st kvar tagof de nia alveno 
en tiu ci fronto, mi portas al vi saluton el ciuj soldatoj · 
de l .1 divizio, filoj de popolo, kiel vi mem. Tiuj homoJ, 
kiuj batalas k mortas por defendí la teron, kiun la 
fa.sismo volas forpreni de vi, fari .s al mi peton: ke mi 
danku vin pro via helpo, sen kiu la soldatoj ne povos 
venki la malamik,on, k ke mi diru al la virinoj, ke i1i 
estas pretaj morti por konkeri, por vi k por viaj infanoJ, 
la pacon, la bonstaton k la gojon.• 

• , La virinoJ bone komprenas. lli forvisas la larmojn 
per tuko. Maljunulino aserias : •Li pravas k parolas kiel 
ho'nesta viro.• Kamparana intuicio neniám eraras! 

• • • 
Nun alía viro ekparolas. Li havas profundajn oku-

lojn k laboristajn manojn, kiul levas sin super la kapoj 
de la kamparanoj. · 

· . « - Mi venas plenumi mían promeson. Mi dirís al vi, 
ke la fasistoj ne alvenus ei líen forp !en~ _vian h11:vajon: 
lli ne nur ne alvenis, sed i1i forkuris ses kilometrojn 
malantauen.• 

La viroj, aiiskultantaj senmove, rigardas sin reci-
próke, antau ol aprobi la vortojn de la parolanto. Fine 
ili ekaplaiidas vigle, per siaj maldelikataj manoj de 
ka'mpara :noj. La milita cefo klarigas tiam, kial liaj tru-
panoj k ejuj hispanoj bataladas: 

- Niaj soldatoj fordonas siajn junajn vivojn . por 
konservi la teron de la vilaganoj k por doní teron al 
tiu'J, kiuf ne gin posedis. Ni bata la s en tiu ci'fronto, · en ,., : 
ciuj frontoJ, por ke neniu el vi demandu plu al sí: cKion · 
mi mangos morgaií?• Nía venko sekurigos vian mor-
gaiion k tiun de vial filoj.• 

Neniam i1i estis alparolataj tiele . La parolado 
kontinuas. • -Mí estas laborísto, kiel vi. Mi estis eks: 
pluatata k persekutata. En la traneeoj de Hispanio estas 
multaj homoj kiel vi k mi.-

Nun li informas tiun popolan tribunalon pri la 
armilaro kaptita al la malamikoJ dum kvar tagoj: dekok 
mítralilol, cent kvindek fusiloj kun okdek mil kugloj ... 
La kamparanoj aprobas kun goja mieno. . . , 

•-En fiu sukceso, vi havas grandan parton . Mi ree 
, dankas vin. Ví havlgis al ni viroj n por fortikigi la. kon-

• • • • 
· En Já ·placo regas densa silentego. La virój..:...knabof 
k maljunuloj-al si konsultas la impresojn per rlgardof. 
La virinoj ekploras kun stranga emocio. La oficiro 
daiírlgas sian paroladon. 

•-Via ekzemplo estas boneg~ . La soldatoj de la 
popolo batalas, mano en mano , kun ariergardo. S,n 
ariergardo ne ekzistas armeo. Ni devas venkl, cíuj. La 
homoJ ce la frontoj k tiuj, kiuj restis hejme, laboran1e. 
Kiam ni atingos ta finvenkon, alvenos la , felíca vivo k 
eiu filo demandos al sia patro: .•Kion vi faris por helpi 
al la milita triumfo?, Ciu el ni bezonos respondí tiam, 
k ni devas havi konvinkan respondan. Kelkaj diros, ke 
i1i batalís en la tranceoJ k vídis fali siajn plej amatajn 

. fratojn; aliaj respondos, ke i1i plenumis sían devon 
laborante energie en la ariergardo, por ke nenio manl,u 
en la batalfronto. Sed estos iu, kiu ne scios kíon res-
pondí. Kaj tiam la filo, kiu ne ricevos respóndon, turnos 
la dorson al sia pairo, k ti agos Juste.• 

Audígas sonorilo de ambulanco k la atnaso dispar-
ligas por havigi al gi traírejon . Kun flustraJ lamento j, la 
virinoj ekpasas post la ambulanco . ~fomente, ili baltas 
pro la vofo de la cefarmeano, kiu krías: •Tiuj vunclitoj 
est;,is nía revolucia fiero!•. 

• "' •• 

La kamparanoj aplaudas k vívuas la ·Respublik on. 
l1i komprenis cíon klare, cíon, kio éstas malklara nur 
por tiuj, kiuj ne volas kom!)rení. · 

La soldatoj de la Popola Armeo parolis al la po-
polo, el kiu i1i devenas. Kaj la popolo jesas, gí apro-
bas, gi atestas, ke tío estas kion gi votas k ke gi sub-
tenos tiun entreprenon por firme masoni la venkon . 

Tuj, aro da vilaganoj kuras sin proponi por helpo. 
lli iras decide dirante , ke ili volas partoprení la fortí-
kigan l_aboron. Kun .senkondiea fervoro .. : 

Kaj tiuj, kiuj plej entuziasme k kun pli da espero 
krias, estas junaj knabetoj, dek- k dekdu-jaraj . Ili gaje 
vivuas la Respublikon, la Popolarmeon k la Socialismon. 

, J. IZCARAY ----
TEKNIKO PRI AB 'OMEN0 
·.' ' La -plej malnova milita revuo en · Germanio •Militar 

Wochenblatt • traktas la temon prí bombardadoj al mal· 
fermaj urboj dírante: . 

•Neniu stato nun rezignus bombardadí malferma1~ 
urbojn. Úís nun, tio estis kontraiia al homaj rajtoj k 0 ~1 

ne intencis tion fari, car praktike, tiu teritor~o _es~is 
neata~~bla;_ sed la mode~na tekníko kreis la avtadil~k~ 
per ktuJ om p_ovas atakt la ekonomion de 1' malam1 
en la ,ariergardo. . - · · . 

La «milito kompleta• estas io pli granda ol míht~ 
ínter. ~r~eoj¡ gi ~stas milito í~ter popoloj k tusas ne "\ 
la mthta¡n fortoJn sed ankau la civilan · togantaron 
la ekono~~ajn fortojn. . , ¡. 

· L~ ~1hto nun estas ekonomia k gí .minacas, per mªn. 
sato, c_1vtla~ _logantaron, ne príatentante sekson nek 3~°¡¡1 .. :r1u m1ht_o estas proporcia al granda nivelo de n_ .. 
ClVlltzo.•-Om povas jam dubi cu fa§istoj estas hom0l· 

~ t~ l:"1.nt!n•- -..n ·, -~ - --- - - - -
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' PLENA · SUKCEs ·o libero k la estonto _d_e la tu!mon?é! ' 
proletaro. Ni nur al _1h po~.ª~ 1am fl~1 · 
k ni krias : «Proleto¡ de c1uJ landoJ, 
unuigu vin por vía savol •. 

Eslis la unua numero de la nederlandlingva POPO LA FRONTO kies 
eJdono de m!l ekzemplero~ rap _id~ eleerpigis. Jam aperis ]a dua nume- · 
ro kun du mtl ekzempleroJ k s1m1la bona akcepto. Kiam Ja vojo estas 
~usta ee la horizonte kreskas... . 

Se la d~mokratoj k la Jaboristaro 
-la amasoj-en la mond _o ple~uma~ 
sían solidaran devon ehke, k1el m 
plenumadas senlace la nian, la ~re 
frenezaj gvidistoj de la eiír?~ª Fas1s: 
mo fiaskos nepre . Se ne, ahaJ popolo1 
spertos tre baldaií en sía karr.10 nian 
suferadon k nian doloron. Ka¡ sukce-
santa Fasismo furiozos venke en Eií· 
ropo senrimede . La mákuJ'o de tiu 
honto eterne estus kota stampo sur 
la laborista klaso . En viaj manoj es-
tas nun vía propra destino! La sanco, 
por felieo aií por angoro, dependas 
de la helpo, kiun vi donos al hispana 
popolo interne ja de vía lando mem. 

Kiu ]ando sekvos en vico la ekzemplon de Nederlando? 
c!-:::::::::::=:===::::========================================o 
pUOl(TOJ" 0( CIUJ .LANDOJ, UNUl~U VINI 

La okazajoj en la eiíropa pano-
amo sin sekvas tiel rapide, kiel see-

r oj sur ekrano. Tial ni ne .scias, eu 
!iai komentarioj estos aií ne aktualaj, 
kiatn tiu ei numero de POPOLA 
FR0NTO !rafas niajn legaritojn. 

La komplezema politiko de cedoj, 
~entileco, toleremo k hezito, farita de 
Britio al la diktaluroj, kondukis la 
demokratiojn al vojkrucigo. Eiíropo 
~in trovas hodiaií ee rando de abis-
mo. Se generala kolizio ne jam eks-
lodis, tío estas car en la jaro 1918. 
nigis la mondmilito, kies ripetigon 

timas ciuj, krom la fasistaj s!atoj. Sed 
-0ni devas akcepti, ke en la jaro 1914. 
neestis pli gravaj motivoj por komenci 
militon ol nun!empe, k ke la hodiaiía 
situado estas ekstreme dangera. 

Ni fieras pri tío, ke ni ne kulpas 
pri gi La l~\puloj estas tiuj, kiuj 
\okadis nin per absurda¡ embargo¡ 
kontrolo; tiuj, kiuj favoris Frankon 

per izoligo k bojkoto al nía legítima 
popola Registaro . 

Ni scias, ekde la komenco, ke la 
Kontrolo estis pulvejo, kies mecon 
bruligus la fasistoj, se necese, en 
-Oportuna mom~n!o. Se Hitler k Mus-
solini akceptis gin, post longa disku -
tado, dum kiu ili elsipigis en Hispanio 
trupojn k armilaron, tío estis ear ili 
erare kredis, ke la kontingent?i da · 
soldatoj k militmaterialo, havig1ta al 
la ribeluloj sufieus por venkí Sed la 
tempo forp~sis k Franko ne sukcesis . 

Per eantagaj incidentoj, oni pro-
vokis komplikojn k prokrastojn, ce-
lantaj: 1) eviti elirigon al siaj sol-
clatoj k 2) ampl eksigi la alsendon de . 
bovaj •volontuloj" k armiloj . 

Kreskantaj postuloj de Mussolíni 
k Hitler okazigis, ke la Ne-Interv~no 
lakte kreví5. La sekvojn de tiu -decido 
ele la fasistoj, forlasi la Kontrolon , oní 
P0vas facile diveni. lli agos konsek-

kun siaj planoj. Ili gis nun 
lluhtis kontraií ni sirmite de la Akordo rr Ne-Interven~ k protektite de la 

on~r?lo. De nun, ilia partopreno e? 
la_ nnltto heligos ee por la blinduloJ. 
~1estas pretaj alfronti eiujn eventojn. 
ki Sed, flanke de la t.n. Demokrat ioj, 

0 ok~zos? Ne gravas al ni la sin-
- lena, ~mn la cedema j registaroj ad_op-

~-N1a disrevigo tiurilate estas, Ja~ 
/ onge, absoluta. Ni scias, k~ th 
, gos atentan te ekskluzive al sia mte-
li~º• _a_J Ia intereso de la kapitalismo, 

n 1h servas k jaluze defendas . · · 

Nia sola espero estas alfiksita en 
la konscio de la laborístoj _de la 
mondo. Al ili ni nin turnas, en ne 
angora , sed vigla · alvoko, dum decida 
k grava horo por nia lukto, memo-
rigante al ili, ke nía sorto estas ilia 
sorto, ke ·nia venko estas ilia venko k 
ke nía batalo estas eies batalo por la 

:::~:==--=-=,:"~~:;~~~, :,r.{i{(.f~(,~t,({1'(~(.'("yfu"(~(iffi'~..:~"~''~~ t 

SAGETOJ TRA INeIDENTOJ ij ·~ li ;i 
· • L11 incidenton pri la kirassipo •Deutschland•. oni forprenis 

al ekzamen() de la London11 Komitato k ~¡ estis pritraktat11 de la 
•kvaro• da potencoj. En riu konferenco, Germ11nio sukcesis rrudi sían L.·~ 
rezon pri la r11jt<.l al sindefendo , ok11ze de atako. ~1 
Tuj post la interkonsento, okazas «nova incidenlo• kun la sipo ¡; 

;;¡ •Leipzig•. Germanio, apogite de Italio, poslulas pun11gc1don per minaca _ pa- ;; 
i¡ rado de siparo anlaü Valencio . La efiko de liu postulo ~stis rompi~o de la 1~ f! sistemo de Konlrolo. 1~ ~i e Post tiu incidento, •tria incidento• sprucus baldaü . Tia,n Germanio , . kiu ¡¡ 

ruze submelis la aferon pri •Leipzig• al siaj tti kunuloj, alprenus memdeci'don 
~i k •s i n deíendus• kontr aü la urboj de la !ojala marbordo . - i~ 

• lncidentoj •made in Germány•! ; ~ 
~! • La lntersan~o de komunikoj inter Franko k Mussolini pri la konkero de I;, 
~• Bilbao estas sicrnifoplena pruvo pri la senlima k sen kasa kunlaborado de la i?c 4 • ~li- llomaj lupidoj 111 la cnaciisla• enlrepreno en Hispanio . · · ií 
~.- . • 1 Tamen, sin joro F.den pripensis la kreadon de Komirato por enkeli surloke I? 
! • pri la invado. Jes! Eksperimento pri komilalism o bolis... - i1 n i!J Esru nomata nova komi1á10, kiu siavice nasku sub-komitalon. Kaj tiu lasla 1•· 
~¡ - povas akusi «kvarpolencan » komirareron. lnlerrempe la somerferio¡· devicros 
~i komilatanojn k sub-komi ratanojn, prokrasti la kunsidojn "is la aü!uno. "' ' ij, 

-~ g 
} i ._ Tiam, eble la afero estos memsolvira sen embaraso por . la gravaj st11Iviroj i' 
l
~fl de Anglio. Povas esli, ke la hispanaro elcerpi~os pro sinsekvaj • incidenroj •• ti~ 

kiel tiu de Almerio, kun riverencoj por la piraroj! , !• • La malprudentaj paroloj de Admiralo Raeder , okaze de la enterigo e'1 Ger- ?. , !I manio al la kadavroj de la sipanoj de •Deutschland•, subite montris, al la tuta _ i~_: 
~ 1 mondo, la veran karak teron de la •incidenlo • k ~ian genezon, pruvante, ke G" l/l estas la germana sipo, kiu atakis niajn aeroplanojn . 
~I Tiu senhonta deklaro kaüzis m11lagr abl11n surprizon en Brilio. Ne car la ; , i1 an,.loi ne konis la vero n. kompreneble, sed car ne estas dece fari liajn cini• t kajn deklarojr1, kiuj endan~erigas la sanon de la Ne-lnterveno . ~I Kai sinjoro Eden zorgas 11tenle pri ~ia fario ... · ! 
!I e aentila , la Briia Registaro ju s inv itis la germanan mi_nistron Von Neurath Di 
~: · vizili London on, kie li estus arable gasligata. -

... J _ ... -~-Sen malico oni povas konjekti, ke oni estus provania konvinki lin pri rio, . ' 
ke esIas pli sanige por la inreresoj germana!, furoiri en 111 orbilo · de la angla · f~ 

i influo ol cirkaü la akso Romo · Berlino. •~ 
j Kaj jen! Subite Von Neurath riíuzas veturi al Londono . Cu, pro lio ke fa• lf 
; linte Bilbao, la sinteno de la germana regnestro alii~is? 1t f Ne! Tio ja estas simpla koincid o . Nova •incidento•. ij ~

1 

• Lasta incidenro. Neatendi te (po r 1'.1 naivuloj) la fasislaJ. potencoj, post sia 1~ 
konstanta ne-obse rvado al la regulo¡ de la Konrrolo, trovas prelekston por la 1~ 
definitiva sab otado, per forlaso de la íiaskinra sislemo. . 1,. 

j Tiu decido povas kaüzi la m11laperon de la Akordo prl Ne-lnterveno. Sed !i 
Í provizo~e _raügos p~r ke la ilalaj _k germa_naj·sip_oj tr~nl!porlu en Hispa,1ion no- f~ 
~. vajn div1Z1ojn, novaIn aeroplanoIn, nova¡n m11s1npaf1lo1n, k. t . p . _ • 11 
~! In1erIempe, sinjoro Eden seri oze sin ok upas por venigi foririnlojn 11! plua 1~ Jf kunlabor ado . .. Kredeble, li sukcesos, post kelk aj semajnoj de inrerdiskulado " 

_ durn kiuj la elsipi~ o de homoj k de materia lo estos abunda. Niaflanke ni res : 
~. tados ·severe kontrolataj de niaj amikoj Anglio k Franéio . ' ;i ¡i Evidente, la klopodoj de la Demokrati o por la Paco esIas dankindaj! 3 
1.1 . " i J 
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8 POP O L_A F ·R O N TO 

REFERENDUMO 
Kiel balota simpatio al nía lukto, en la esperantista mondo, 

estas via kortusa, senlaca, financa subteno · al nia gazeto. 
Nun, kiam multaj gvídantoj fusas sia¡n· devojn, vi, honesta 
ero el .popolo, estu fiera abligi al Esperanto ludí la rolon 
plej noblan k plej utilan por lingvo internada ... 

. 0ENERALA INTERNACIA ADRESO 
nur por mono 

GUSTAVE FARENC 

NEDERLANDA ÁDRESO 
nur por mono oc holanda no) 

PETRO van der PLANK 
lí3, Rue Brise -Pain Van Speijkslrilill, 48-1 

PosI~ekkonI0 13944 Orleans posIQiro 
ORLEANS (Loiret) FRANCIO . AMSTERDAM W. Nederhmdo 

ANOLIO.-K-do O. MEL TON .-23 Fowler Sir. Nechells, BIRMINOHAM 7 
SVEDIO .-ARBETAR ESPERANTlSTEN .-B11rnhusg111an 8 tl . g. n. b., 

PoslQiro n.0 M411 , STOCKHOLM 
BELOIO. - K-do M. DELFORGE. - 33, Rue de Heigne , 

PoslQiro 199106, CHARLEROI 

REDAKCIA A DRESO POR CJO ALIA 
_POPOLA FRONTO-Mar, 25, Valencia (Hispanio) 1 

Valencia esperantistaro.. . 
J. C .-Kordoba fronto . 
Grupo Nova Sento. - Barce-

lona .. . •. 
A. R·-Madrid. ·· 
P. B.-Madr id .• 
M. - C11stuer11. • 
5 . 0,-Doncasler .• 
A . W. 0.-Stapldord . 
C. J.- ScunIhorpe. 
W.-Coventry .. 
P.-Birmingham, 
L. P.-Toulon . . 
P. G.-R ougville . 
H. D. k F. P.- Tall_in. 
J. E.-Sallaumines. 
J. L.- Marseille. 
V. R. G . - París . 

. -. 

Esp. Klubo P. P. - Hradec 
Kralove . • • . . 

H . H. -Wet zwalde .. . . • 
P. Z, H .-Svendborg. . • 
S. P.-Pes Ville Nouvelle . . 
A. L .-Kungsor , 
A. B . ..:.Kybartai . 
A. W.- - Aarlu s .. 
R. B.-Plzen Letna. 
A. P. - Parnu . 
Lumo de Eap.-Peiping 

(Cinio) • • • • • 
C. P . .:.vaulx en Vdin. 
G. P. - Kasba Tadla . • 
Lab . EsperantiatoJ .-Nynas -

hamm . . • . 
R. B.- Plzen Letna. . . 
G. - Saint Aignau . • • • 
KolekI0 en I P E-kunv.-

Meckelen •. . . 

\ 

P. B.- Monrrouge . 
J. V.-Monlrouge .• 
e. L ·-Argenr euil . . 

\' 
Or~~~: .. e_sp: ~11~nemeza-

e1 Hi Ilerio . • • • 
' R. B.-Pozoblanco . 
' 1 A. N. - Arnhem . • 

O. 5. - Schoorl , 

\ 

49'9:í proJ. 
25 

12 , 
lí 

10 
10 
10 sil . 
lí 
4.'6 
5 · 
116 

50 fr . fk. 
10 • 

-25 
10 - , 
1Cl , 
10 • 

75"76 , 
1lí'1lí , 
20 • 
2:í 
26 • 
65 , 
60 
21i'76 , 
29'7b , 

100 • 
10 

'º 
39'31 • 
lí6'82 . , 
5 , 

11'66 , 
1:í 
1:í 
20 » 

-100 
1:í 
25 ptoj. 
10 gd . 

INFORMEJO 
ONI INFORMAS, 'KB 

K-do. Solero Perez estas nun en Popola 
Milillernej o Lia adreso estas: Escuela 
Popular de Guerra . PaterM (Valencia). -
ONI SCIVOLAS PRI 

K-do. Leopoldo Soler, de Cocentain11. Oni 
.J}emandos_pri Jia.Jarto.Jt..nuna..adreso. . · 

K-do . Pelix Galland, veninla el urbeto Bou-
dry (Svislo) . BataJanto en Internada Br i-
gado . Lia laste konata loQejo, en Janu-
aro, eslis Murcia . 

K•do. Enrique Marlin Rubi. kiu loQis en Ta-
rrasa , srr. Arquimedes 128, kredeble li 
troviQls en Aragona batalfr onto fine de 
lasta jaro. 

AVIZO Al fluj esperantistoj de la lnt er-
cia Brigad o. Pro forir o de K do. J. Disko, 
de nun bonvolu vin turn i por stari go de 
esp. ri111Ioj al 

K•oo HANS l"fARTENS 
- S. R. l., 20, E- Plaza Altozano 

ALBACETE (Hispanto) 

LASTA HORO 
La lojala armeo en la Nordo , en 

siaj novdj linio¡; estas preta nebuligí 
la •gloron• de la' invadintoj. 

En la sektoroj apudaj atMadrido, 
la malamiko pru vis atakon k ricevis 
trafajn batojn . En Aragonaj frontoj 
niaj pozicioj plibonigas por gravaj 
operacioj en tiü okcidenta parto . 

KORESPONDADO 
J\tentante la insistajn p·e1oin de multaj 

amikoj, ni jus decidís pruve malferml publi • 
kan fakon pri korespondado por ebllgi rek-
tajn rilalo jn lnrer la legantar o. 

Por venonI 11 num _ero ni akceptas jam 
anoncet oln je slmpla 1rllini11 amplekso lafi 
unlka tari fo de 4 fr . frankoj afi egalvaloro 
sendifa al unu el niaj 11gentoJ. 

Kvin mil ekzempJeroj, Ira tlul landoJ dé 
la tula mondo . estas Q11r11ntio ke vial dezl roJ 
trafoa multajn pliajn milojn da okulof. Sove-
tianof &endu la p11gon al C . K. de S. e. u, 

POPOLfRONTA· LETERUJ0 
A, P.-Parnu-NI no tas vlan lndikon Prl 

la kvanto da ekzem¡,leroJ sendotaJ. Pri la 
· cetero de vla skrlbaJo, ni laOeble plenu010 1 
vialn dezi roJn: Sinceran dankon pro vl11J ka. 
regaj esprlmo¡I s. D - Alcaracejos - Aparte ni lnlormaa 
vin pr i k-do. 5. P. Nl eksped ia al vi ekzem. 
plero11 de la l11s1e rlcevlla n.• ~e C, H. Ora. 
matikon ni oportune Jam send111 al via lion-
elno Ni Qolus, revidi vin baldafi . 
. E~p. Klubo-Hradec Kralov~-N i dankas 
vin pro la Jus alprenila decido koncerne 
nin. Ni sendos ¡,o unu ekzemplero de ~iu 
11perint11 numero krom de tiuJ, kluj eleerp¡. 
Qis. Generalo Mangada vivas k plenumadas 
sían devon senhezlle 

C . M . C. - Port Sald · Ne gravas la &Umo 
kiun vi sendos. Ni devigllll nenlun leganio~ 
mónhelpl nin. Tlo estas lailpova k tule li-
bervola donaco, klun ni dankas et se Qi esIa 
eta sumo . Akceptu dankon pro vlajn alabla¡ 
vortoj! • · 

H .-O. - Stockholm - NI tre mulle saIas 
vian leteron . Viaj ¡,ensoJ estas abso lute lra-
faj. Cies hezilemo permesls la nunan alaton. 
Ekzistaa pli da solidaro ínter la fasiamo¡ 0¡ 
inter la demokralio j . Clon alfan ni bone no-
tis . Ni informas vin, ke nla k-do. R. Kiles 
111iQis la Armeon antaú kelkaj tagoj . 

J. - London - Vial konstantaj «guloj,, 
kara kamarado, estas danke akcep1a1aj. 
Amikan salutonl . 

H. C. 5.-A msterda m - Dankon pro la 
speclmeno de sprila k II rteto ¡,rl fu nebro, 
okaze de balota fiasko de N . 5 . B. sed, 
kredu al ni, ne temas pri serca afero. Ni ci 
rie ankail primokis la danQeron , iam en la 
fruaj tempoj, kiam minaco sajnis al ni ridiga 
bomba sto. Ne forgesu ; ke ~¡ ne estas nacia 
forto, sed lnIernacia komploto~ Ne dubu do 
pri lio , ke vla N. S. B. estas movado dnkaü 
subrenata de la eksterlanda faslsmo . 

J. L. - Pouy-Alle nl - taksaa · viajn klopo• 
dojn rilate al Informa Servo -pri Esperan10. 
Vian tre favoran opinion, konce rne al nia 
laboro, ni bone atentas k ~¡ lnslign s nin 
daúrigi nian taskon senlace k honesle , kiel 
Qis nun . 

G . N .- Stockolm-Vla leIero kortu sis nin 
kamarado. Ni esrimas rre sincere via n labo-
radon k korespondas kore al vial senIoj. 
- J. W. D.-Vicloria - Danke ni legis vian 
est im11Ian leteron. Oo Jlgis nin la gazeltl· 
trancaJo; pruvanta la intereson k bonvolon, 
al nin tr11gedio. 1 

LEA-NA .-New York-Ni noI1111 ciujn ko· 
muniko jn de k-do . Bonesper per JeIero, 
9. 6. 37. 

L. van E .- Dordrechl - NI enketas pri via 
korespondinto . Ko ncerne vian alfan peIon, 
ni ne povas kompl ezi vin car por la P.M. ni 
Íª!fl ~avas delq nge 11nIaufiksilajn kompro· 
m1so1n. Dankon pro la R. K! 

Radiko - Zagreb . Ni kordankas vian salul-
leIeron , kiu esprimas v ian solidare con. 

D. f . - Loridon - Rilate al via s11t11la leiero 
ni respond as; Cio. kion vi sendos por l_a 
k· doj. de la lnIernac ia Brlgado pere d~ ni, 
certr. Lrafoa ilin . Ant11~da.nkonL Ni aperigo~ 
en P. f . kiel eble plej baldad, ar l ikolon prl 
la temo, kiu inreresas vln . La respondo de 
Bernard Shaw estis, bedailrinde, QusIa. Ni 
provos konient igi vin pri via peto, 1 J. R. - Novy - Bohumin - Se eble, pro ª 
manko de spaco k tiam restinta materialo, 
ni lokil?OS vian poemeton en e&tonla nu· 
mero de P. P. Ni ciel sendas al vi koran 
dankon , pro Qi k pro via lelero . 1 Lumo de Esp. - Peiplng-Via donaco. e 
malpr oksima Cinlo auferanlil ankafi akraJn 
~oloro jn, estas em¿cla. E l efika vidpunkl~~ 
110 pruyo ~ ke lnIer l11 esperantista) popal n 
noj ekz111111s pli prakIika solldareco ol e¡ 
aliaJ tendo( de la ~enerala popolo. por n 
ambafi estas komuna la sama batalol n· 

Al send intoj de antaiiaJ numerol - Ni da 0 kas fervore la amikojn , kiuj atentis la pelo 
pri_ elcerpltaJ numero). Sufl~c Jaml 

PreaeJo de J. Olmos, Alicante, M, VaI«ndº 
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pu 1unel maftrol, rorkurtnlol el rallala kampo, 
ilul nun t1IH r,,.orel Po 1111 k • I koml•arol k 

plcnr•ll•J clvllanol en ale a,mco 

PERSISTO.I UNU JAROI 
La milito de Hispanío estas Meze de Julio, dum pa11lnt11 faro, la hl11-p11n11 re11kcio kun la supernj k1111toj de 111 

vibre k fata le la milito de la mondo) 11rmeo, obeinte ordonojn de fremdaJ m11111rof, 
Ciu ajna rezultato estos nepre decida ekbrulígia mefon de 111 fnsls111 bombego. En 
por la tuta homaro. Senulíle baraktas la komenco, ne fiui 111ksis l11 gr11von de 111 
la vantaj klopodo¡· de la kancelario,· momento. Tamen fluí 11cii11 plenuml 111 nece• 1111jn devojn kun 11po1eoza en1uzi11smo. Sen 
por troví sorce formulojn de plí aii ormlloi, krom pugnoj k dentoj, kun la 110111 
malpli relativa neiitraleco. La bru- sildo de pasínj brustol, perla impero 1111nk1a 
]anta destíno de H is panío vartas de ofendita digno, la popola amaso ofen-
sufere Ja sorton de la universa la po· alve 11lsalli11 kazernojn, aufokinre en neato 

In ~ermoj11 de nigra perfldo, kovit11 de mal-
lítíka cívílízo. La du konkretaj, abrupte amikoj de la vivo k agentoJ de 111 morro. 
dífínítaj, elementoj, kíuj jam dum unu Patro k filo, fralo k rratino, junulo k flan• 

jaro en Hlspanío vete ludas tragedíon, forgas la slalan akson de nía kon- eino, ee avo k nepol en aaonima mikso, for-
vuls!a epoko. Tía!, absoluta neiitraleco de civilizítaj Jandoj, antaii rigora donis malavare la inkon de sia sango por 
.tj)emo, nur signífas pían rezignacíon por akceptí malglore stampon de hoko- verki la geneznjn pa~ofn en la lukro p11to1111 
'I 1 d d' konlraü la fasismo rutmonda. En la fefaj 
kruco aü a mozon e 1gno k libero. Cerle, post tríumfo de la popolo en nía urboJ, el 111 pleí riea¡ regionol, fiaskls ¡11 
!ando, neníu forto estos kapabla eviti la efektívigon de multaj socíaj postuloj komploto. Epilepsi11 rabio eksplodis pro lio 
k revoj. lnverse, se la venko estus por la Fasismo ... bo, tíam la moderna en despot11J landoj. Vant11 indiferenro glltls 
civilizo estus ríkane k plene sorbíta de la tuteca barbara busego k tre falsa ~:~r'it~'u~~/:~~o~~ 1:¡g:~~111¿,!1:i!',:,:~ 
programo de abomena uragana despotismo . odoron. Sed la pasio rute ne povis detrul 111 

Ne ekzístas jam plu mezaj termínoj: la lukto jam estas tro klara k tro muregon de glacio, kiun faris, el stulta) 
longa¡ cíu flanko jam scías, kíon gí rískas gajní aií perdí. Komforta rolo de lormalajoi. seriozai demokrarestrol, dum 
rlgaraanto estus dístra se tío estus ebla. Sed tía okupo ne vakas, malgraii ~~ª!~fJ~1~j :k~!~gf ~~~e;1í:'~in~~~v1:v::~~ 
penoj de kelkaj díplomatoj, kiuj, por trafi tíun lokon, stulte perdis la · tuban mallelífan zonon kie ralis vikríme 111 popolo 
tapelon k cífone oferis la frakon de ceremonioj ... · post furioza k longa derendo. 

La mílítoj ciam, sen escepto, prezentís saman dírekton : Landoj potencaj, La civileco de liu cí milito baldaü malnpe-
kiuj tmperíalisme forglutas modestajn popolojn, k modestaj popoloj, kíuj rlsl En nía la11d11 arenonepreokazls, ne nacia 
heroe k brave frakdsas la fieron de landoj potencaj. In ter ambaií fluoj, Jau konflikro sed universala kolizio lnrer tumo k 
lle! símpla )Pgo, akumulígís alterne la pagoj en la densa volumo de la homa mallur_no. FIiiiís reakcia gazetaro pri 11bome• 
Historio. Neníon valoras efike do nun la bombastaj asertoj de la Demokratío, ~:/ ;;:~i'k :irn~u11zs~• ::~cf~~",T!1~ 
obsti_ne svíngante la sírajojn de bela standardo, prí l_a jura rajto de cíuj po- blldoJn mem el la •naciisra> parto, transfor• 
polo1 aran¡¿í mem síajn proprajn aferojn . Eiiropo setas troe, ke la normala mira en moderna lnkvizício kun rafinlt11 111-
marfo de Híspanío estas trude barita ele la fremda volo de fasístaj nacíoj. La dono de moderna) teknikai metodoJ 
!tata opínío de Eüropo sc1·as tíon k lamen g'ii ne íntervenas por evílí krímo¡·n, Ekfunkclis absurdª komilalo en Londono 
k ,,.. por evitl ekster11n lntervenon favoran 111 
vankam la reguloj de la polítíka Juro tíon ordonas solene. uí ne íntervenas, legillm11 registaro; plenr11¡111 kllpo de pop~i~ 

tbar cerle gí sentas P,aníkon. Jesl senlíma tí mego no~as al ~í la ma'}oín k bal- ~e povis 11kirl nrmlloJn dum bandafo de per• 
utl~as la langon . Óí prezentas ríverencojn p_or murdant?J k espnmas kom- r,_daJ iren~raloJ, per lert11J 11!1 cinlk11J rlmedoJ, 

~
ato¡ J d D I d d 1 M 1f I t 1 d ricev1s e,on t11üg11n por rabi 111 ni la plej ho. 
¡ n por a mur ítoj. uobla u o tre angera a ac1 a es as a mo erna m11¡n kondifoJn ... 
plomatío por la nervoj de personoj sub ínfluo de teroro. Teroro tro ~onscía; Dum la daüro de la jaro, drastaJn horo)n 

teroro, kiu analizas la eblojn de malamíko plí atente olla proprajn avantagojn. ni travivls-nl k vi. kar11 Jeganto-. En mo• 
Gajni tempon ... jen absurda solvo por tiuj groteskaj pupoj, kíuj aten- derna mllltn ne aufieu nur kuraQo ail. hero-

das ríutage konkretajn rezultojn perla fajro de la milito mem. Kíam fasísta ls~o . Tial flllis unue Badajoz, poste M11l11go 
Premo k d I bl f ' ) fl t Ebl 1 . Aas la f N' k fine, tre angore, la rifa Bilbao; bllnd11J 

s an a e u as, t i pensas us re: • e ~un so VI!!. a ero... 1 okuloJ k surda! orelol eke vldis k alldis 111 
~rgos poste konvínkí ílín pri konveno de nía amtkeco ... • vofon de sana opínio. J11m burQonaa lnte• 

k Ta_men, s~kvanlan tagon la Respublíko rezístas_ ~ií, e~ plí grave!, ata.kas reso k atenlo en la Qardeno de la lndiferento 
Uragl'.; ltam la samaj figuro) fílístre kalkulas: •Se 1lt rez1stus k la faststa kvankam tio koslis 11I ni l11 perdon de tre 

\'aporo estu s elcer¡,íla ... El>le tío estus bone por malapero de dorno ... Ni VllloraJ perloJ de nía 11ntlf11sís111 luvelo. 
zorgos poste konvinkí ílín prí malkonveno de troa socialista fantazío ... • Unu Jarol 111 milicanol 1am estas heroeJ 

lntertetJ'º f)u,1as la s 0 ma¡·no¡··, pasís unu jarol La tempo ur;,,_ ª. s, ~ar l_a ~egullll soldatoJ, kiuj en Madrldo, auno ro-
pa ¡ ,., !!. lan111 evitante nokton dum la luta jaro 11111• 
1 so mugas . ova malsupera opínío komprenas k _premas por evttJ ofendo¡~ ku k venkas 11ntaüen marsante por rekon• 

a nobla popolo-tíu de Híspanío - batalanta obsttp~, dum dek du_ monato¡, re~1tutan amplekson de sin nacio, pruvonte ror pruví tutmonde por íntima plaeo de propra sptrtto, ke ne eshs banala 0 kapnblas slndon11 popolo klam povos 
~basto aserti fí;re ke preferínde estas ja mortí stare ol viví genufleksel f11~f~r~1: :~~!ª" 11e1r,odn dkerl' mondo Ira libera 

- ' "ª• so 11 11mll111 fenestro, 

Blsoanio, dom uno jaro, militas devíée pro komploto de díplomatoi kai ribelo de oerlidoloi! 

. f 
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2 POPOLA FRONTO 

AMIKA ATENTIGO 
Tute intence, ni lasis flanken k ne volis tusi iun tiklan temon, pri kíu sin okupas, jam de kelka tempo, 

certa parto de eksterldndaj gazetoj k proletaj organízoj. 
Tamen, car nia sílento povas sajni suspektínda, ni 
dezíras dírí do kelkajn vortojn pri la afero: 

La stranga sinteno de P. O. U. M. (kunfandígo de 
trockistoj kun iama bloko de eksteroficíalaj katalunaj 
komunistoj, sub nomo de Laborista Partio por Mark-
sisma Unuígo) kulmínis en la absur da • revolucia • ribelo 
-en Katalunío la 4. de pasínta Majo; tiu dangera skuo, 
en la koro <le nia aríer gardo, tíris trompe, post si, sek-tóron de bonaj laboristoj. Por la hispana Registaro-
nete legitima k aiítent e popola-estís nepra <levo fari 
objektivan enketon, kiu rezultigís enkarcerigon al pluraj 
gvidantoj de tiu partio k malpermeson al tíes presorganoj . 

Ni volus, ke tiuj níaj amikoj el Tutmondo, kiuj ne estas 
influataj de antaiíjugoj, komprenus bone la problemon. 
Temas -cí tie p ri organizo, kiu, sub la saiímo de tre 
demagogiaj devizoj , kondutis ciam agitece ec kontraií 
la antífasístaj reguloj de la nova situado. Per malopor-
tunaj postulo1, celantaj laiídire la starígon de fronto 
~kstreme revolucia , gí subfo sadís la unuígon de diversa¡ 
brancoj el la antífasísmo; gí kreís konfuzon k ofendís 
ampleksajn socíajn tavolojn honeste batalantajn kontraií 
la Fasísmo. Nun ankoraií, ec dum plej dangeraj církons-tancoj, regas en !ojala Híspanio libereco por esprimí 
ciajn pensojn k opiniojn - parole aií skribe - . Tío per-
mesis al P. O . U. M. ataki malfidele la fundamentojn de 
la Popola Fronto k ec senbride rekomendi malobeon al 
la decidoj de la Registaro. 

Tiu konduto de la gvidantoj de P. O. U M. jam de 
longe , merítis dubojn pri la sincereco de ilia revolucíemo. 
Frukto de ci tio estis la hontindaj okazajoj de Majol La 
ekzi s to de provokistoj, en nia ariergardo, elem entoj !des. 
agitado favoras la planojn de la Fasismo, ja ne estas 
fantazio nek ITiviala blufo sed bedaiírinda k fakta realo . 
La polico-nia popola nova policol - malplektas la fade-
nojn de tiu místera fasko el plej.malsamaj personoj, kíes 
kontakto kun agentoj de la malamíko sajnas elpruvita. 
Neniu rajtas supozi, ke la Popolfronta Registaro, ha-
vanta absolute la fídon de la amaso, agos maljuste en 
tiu afero,kíun nun kompetentaj-ne tradiciaj-tribunaloj 
klarigas k studas tre zorge k skrupule . 

Spíonado serve al la fasistoj; konekto kun la mal-
amikoj, polítika misorientigo por la naívaj senkonscíaj 
kredemuloj, facíle knedeblaj k kondukeblaj al katastrofa 
aventuro, saine tre revolucía, sed fakte plene kontraií-
revolucia, estas atentindaj faktoroj ekzistantaj en nia 
tendo. Vidi ilin, detrui ilin, estas elementa kondicol 

Nia honest eco k la speciala karaktero de nia voeo 
malperm esas deklari ke ciuj respond eculoj de P . O. U . M. 
estas kulp a j. Ni mendas faktojn. Ni atendas, por la bono 
k normala vivo de tiu partio mem, la rezultojn de la 
esploro por definitiva solvo, kun la serena konvinko ke 
la Popola Fronto scios k povos ekstermi ciujn malamí-
kojn ~ ki~ ajn i1i trovigos-por vénki en la milito k por 
efektivigi, per faktoj k ne per fr¡izoj, la grandíozdn 
hispanan revolucíon. 

Paroli nun, sen racia kontrolo, pri la ombroj de 
Noske au Kerenski estas malica ofendo por hon estaj 
sinceraj personoj, kiuj mod este, gis hodíaií, laboris kun 
fervoro, sen fusa intenco, por la triumfo de tuta popolo 
k certe ne por vanta pompo de. unu partio aií unu ten -
dencó, cu politika cu síndikata. Zorgu <lo nía ekster-
landaj amíkoj, ne fali glíte en senton de erara huma-
neco. Ili fidu ne nur en la kurago de niaj brakoj sed 
ankaií en la sago de nia cerbo aií en la takto de nía 
koro . Ili <levas kompreni , ke por koni funde tiun mal-
agrablan af ~ron, estas necese tr~v_ivi la k?ncernan ~e-
dion . La distanco k la tendencaJ mformoJ povas fac!le 
trompi kredi g i ke ankoraií la popolo ofera8 sangon por 
ebligi persekut~jn al senkulpuloj. Tío ne jam plu okazasl 

5AJNOJ OFTE TROMPAS ... 
(MILITA ANEKDOTO) 

Bona kamarad o k fervora esperantisto el nia rondo 
leü1enan10 nun en la sud_aj fronloj. jus se~dis ~I ni , ,~ Jelero kun varmaj salut o¡. la anekdoton. k1un ni plezure 
aperiga s ~dr _cerle Qi ~r~zentas, ~vankam a_muze ,_ l_a p5¡. kologiajn 1ra¡1ojn de nia¡ soldatoJ, post unu¡ara m1h10. 

Dum la semajnoj, kíuj sekvís post la kontraiíbat ado 
de níaj soldatoj al la fas)staj t~upoi, ~elantaj alpr oprigi 
al sí Pozoblankon, okaz1s oftaJ pluvoJ; dum la malhelaj 
noktoj, fasistaj ~<?ldatoj .•. forku~a~taj_ e_! la ma)a mikaj tranceoj alvenís cmtage gis la maJ. Ih ciam vems mal-
sekaj, s~n pafilo, ofte sen suoj k preskaií sen vestajoj. 
Cío estis forlasata por atingí pli rapíde la respubli-
kanajn parapetojn. 

Preskaií cíuj forkuruloj estas naskigintaj en Anda-
luziaj provincoj k kiam ili trovigas ínter niaj trupan oj-
multaj el kiuj estas ankaií de la sama re¡¡¡iono- ili ride-
¡;¡as, babiladas trograndigante rakontaJojn k pr eskaú 
fren ezigas pro gojo brakumante cíujn. 

Al niaj demandoj, ili respondis , ke en la fasístaj 
batalíonoj, cíu kvaropo da andaluziaj soldatoj estas 
vigle kontrolata de kaporalo, kíu plej ofte est as el 
Galegio (nordokcidenta hispana r egiono). · • 

Iun tagon aperis la suno , kiu dun mateno k vespero 
radiis k sekigis la teron . ti-nokte, ceestigis en niaj 
tranceoj fork:.iranta soldato •malamika • , kíu porti s sur 
la maniko rugan galonon de kaporalo. Li kun portis 
ankaií pafilon, bajoneton, plenajn kartocujojn, ma n1elon, 
tornistron k ec flankosakon . 

Ciuj ni scívol eme demandis al Ji pri di versa joj. Li 
rakontis, ke Ji estis devigata at endadí plurajn tagojn, 
antaií o! li povis forlasí la fasistojn. 

- Nu, kial vi ne venís gis nun ? Cu vi ne havis favoran okazon? 
- Jes-li respondis - mi povus esti forkurin ta pli 

baldaií, sed miaj lavítaj vestoj estis ankoraií akvu mitaj 
k mi volis kunporti ilin . Tia! mi atendis gis suna tago ... 

-tu vi posedas monon? - demandis iu . . 
- Jes, mi havas ses pesetojn, kiujn ha vigís al nn 

• falangista • sergento, al kiu mí vendís mían mantelon. 
- Sed, vi kunportas ankaií.mantelon ... Cu vi havis dul 
- Ho, n e! Estas la sama, kiun acetis de mi la ser· 

gento, car mi, antaiívidinte noktan pluvon, nur akcep115 
vendí gin se la ac etonto promesas prunt edoni al mi la 
mant elon nur dum tíu ci nokto ... Ja mi bezonegís gin por mia planita foriro . Tiel mi havus monon k mant eJon ... 
D~i:n mía "'.ojíro al ci tie-daiírigis la rakont anto - ~ia~ 
m1 Jam eshs tr e proksim e al vi mi denove esti s dev1gat 
reiri a I la fas ista tranceo ... ' 

- Kíal? - ni demandis avide . - Cu vi es tis timanla 
ion ? E ble, ke oni estis vidanta vin s pion e? 

- 1:!o, tut e ne , sed mi memori s s ubit e, ke sur dor~1! kre ska10, a pud la kelo en kiu mi dormís resti s forgesi 
miaj strump etoj, lavitaj k jam sekaj de la sun o ... 

• * • 
Post e ni ridis multe ge , kiam ni eks cíis , ke tiu éi 

kaporalo ankaií estas galego\ 
S . DAS! 

Leü 1enan~o en batalf ronl o de KordubO 



Scanned with CamScanner

3 N,'' t8 fl O 11 e, L 1' f' J? O N l O ~_;_-- ------ ------.,,_,._-._ ... .-,JI- ------ ~----~-~-- - ----- -..-::::::::===================~===== , de T21mtrfan, Estu 1a 12,maj mt"fodoJ, 
,.---tIONORE KVANK • uu~oRE Jen kfcm ft1rls 121 fía bÚfüto Yagiít k 

,J "-l'J. •·• · • 0 Ha JtiHtnanto, 12,ií mendífa raporlo: 
En la j uni.a numero de /1/tJ On,fr, ktm iufít -, mlm, nf tr ovlJ, tn ko, ,taiífonge de Ja muregof de Ja 

i~uo d,J spntaj rimoJ origjnafaj de konMa ia mldtano Raym<m1 5,hwarlz, urbo ni lrb al ta tatfroludejo, Un~ 
tY-lall ¡111tífafü tan vtri eton, kiun n1 i í~~ube ref,Te§t1§ kun frt konvtn/J tltat, o, fojor:, anfafi kelka tempo, mi vídí.f tie 
::.~ e al Mad rido, kun ~moda danko J;Or 4ia aCitM~ la faman tortadoron Juan Behnonte-, 

oe11eraJo f.ranko kun fanfar' kfu vizífís tíun vesperon ta Jokon f>01 
vídí Ja vítbo vojn, samtemp.t alpo,tataf 

.uonc,t. Jam de duonJ•r1 po, fo morgaiía fes to, Hodíaií oni 
f)uminterTJue. ankaií znkon cfokas víkfímojn por Ja 
J{e 11 nun fin~, lafí dec..ld', festo de morg;;~: s~ndE:fenda boma-: 
PrommM'm.orKáfí en Madrld'Ú ·maso kun la brakof Jevítaj, 
_ B,1u tro frue- Prellkati tíuj estas jnnaf, Kampal 

1 Raymond !'CHWA, RTZ ranoj k metfütoj, m estb fetataJ tn la 

~ ueLl!GO KAJ HJPOKRITECO 

PROMESOJ PLENUMITAJ 

areno, je la kva,a matene, Tíe atendís 
fün la mítralíloj , Post la unua nokto, 
la sango kovrb la te-ron pE.'1' dika 
tav c,Jo, Post dek-du horoj, 1,800 víroj 
kun kefkaj virínoj ktJSis sen vivo, Mil 
ok cent korpoj ja elvedas plí da sango 
ol oní povai imagí per homa memo.• Genera lo Franko, en respond o al mílífo, alíígita fe mílíto por sendeper16 

rm mganfa alvoko de PruManto deco, su1"pasa.s kun siaj kruelaj oj fü1jn • • • 
t?. ta nobla BMka Regjstaro, persiste mílítoJn de 1a Historio, Senfína estas Ja listo de símiiaj 
r:~ ke la fas ísta j aerop fanoj detruís Por troví mílíton, iel simílan al la masakroj en urboj k vílagoj, regataj 
Ji rtwónon k Jlf'úertdas kredígj al la nunra ga sufer-ado <le nía popolo, estas dekomence ati konkeritaj de la ribe 1 

~.r.J1o, ke ta , ruguloj • mem ma.sakri.s necese memori pri Ja antíkvaJ tempoj luloj, Kíe ili regas, teroro regas. Gel 
l>. popolamason de la b.u kaj vilagoj, de la Homaro, kíam la ínvadantoj neralo Mola, fus mortí11ta pro akd-

Antaú unu jaro, en ínteryfu~ kun , e~til, , ne _ armeof sed. tutaj . popol<>í, . dento de aeroplano, te komenco d_f: la 
w ruf,O!,i fa nto iie 1/ew/j Cht'onlt!I,, k1uj per . atak o al atta popolo cdís atako al fa Ba.ska Lando, mínads 
z~ nta en tíu jurnal o la éd genualo sklavígj ~ín, Nek urboj starantaj, nek neníígi tion k tíujn, se la baskcj ne 
6! ta ri~ luloj díru: •Por efektívigi enl~a ntoj pos tru tís vivaj afí líbuaj . sin lívems senkondíte , Lí akurate k 
rf.an p!anon mí ne hezítos , se necue, ltílíto esrís ekstermado, zorgeme plenumís sían mínacon, 
f:n il~ fí ta duon on de la híspana En la XX,ª jarcento la hispanaj La demento do, de •nacii.sta• Von 
W-~tar o !del bona solvo, ribeluloj k ílíaj kunuloj, ílíaj mastr<>í, Franko komrínkos neníun. La faroj 

Líaj subgffiera toj havís sainan la mezdiropaj fa.füt oj revívíga, la elokvente konfínni.s la vortojn de tíuf 
J,truOO, Unu el la bul ístoj de Bada· tíamaín procedojn k praktíkas tíu~ !alcaloj, i1í plenumís síajn p1'omesojn. 
joz, la u waga Yag-íie, post la konkero pecan mílíton, Mezepoko · refajr.u! 
* ~n uroo k la mí!új da mnrdoj fari- • • • 
faj dekiarú al korespon danto de Ekde la komenco de la Mezepoko, 
lku tu h'!6 1/achríchlen But'eau: •La Ja nadoj pro ví.s humanígí la luktojn, • 
~ r'!'a~i-feco, laú ldu la arm eanoj kon-- Príokopú íHn la sorto de la ne-bata• 
ltraJ: la teritorio n hav iu avanta gon, Jantoj, Jom post íom kreígí.s juro, kíun 

la purigí.ldo definitiva de la Ja regí.staroj agnoskís k akceptí.s kun 
k:;._,fo el títtj rugaj elementoj .. , respekto. Kíam alvenís la XX.ª jar 1 

La 19. Afiiusto de p,uínta íaro, unto, tíu juro ne bavi s kontraiísta--
Ja bnaJ1a hutri ono Qu eípo de Llano · rantojn '. Ma!e, gí fortígís pu íntu 1 

~~ tí.s JR.r ra d íos tacío Seviljo: koruentoj k akordoj de kunvenoj 
~ . el cento, de an dalcizíaj ~al intem acíaj ée Óenevo k Hago, La 
9:J.1.QJsttry.n1a.Jjamfune brajnv estoJn, proponoj estís dí.skut.ataj k solene 
to, idGmígí fa fín.-e11kon, ni un!an-- alprrnataj , CívHízo ~ajnís ekzutL 
<dt zgm ankcnaú ptí rigore, Ní iros Sed ríb '1'lí5 la plímulto el la gene• 
bs la firu, le m daú rigos nian taJkon, ral<>í k ofícíroj hí.spanaj kontraú Jegj1 

~..en:,í el la la~tan marb u ton•. tíma Registaro , rn perfídego sen 
?fui leganfoí noto bone, ke por la precede-neo. Tui la Hí.storio malantaú--

tfbt'Jmr.a ~ eralaátro lío, kio ne eníras jarcen tojn, Kíam oní legas la 
~~i!e faiú ta, esta smarksísmo, ,aport.1"0 pri la ma.sakro en Badajoz, 
"ta ~ rhí.Jmo,dantera komunismo! verldta de la U.sona gazetísto Jay 

• • • Afien (kío leestís gin) !aj11as, ke oní 
Oam la ch11mílitoj en Hí.spanio lega.s priskriboo de íama me,nstra ín--

fltis ttrure um gaj , Tamen, Ja bodiaúa vado, ra,e de Atílo,de Gengj.s Khan aú 

La arto ~nbti DorH, ldd rre gaja rubriko 
dom bnusa míllro. Jen bel~• marmora baar~ 
de Jc.omand.snro Uare,, ria almpla rerlabo-
rt.ro , kía 1ran1forml4la en genia popola 
sreneraio por la heroa ddendo de Madrfdo. 
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4 P'OPOLA FRONTO 

POR LA HISTORIO DE LA NE-INTERVENO 

DATOJ KAJ CIFEROJ 
Antai:í ol la komenco de la 

Ne-Interveno, Germanio k !talio 
abunde provizis la ribelulojn; sed 

Oenma deleclto y11 Ribbealrop posJ alpr~n_o de 1~ !ama komi~a~a 
det1do, hu¡ nacioJ ruze . perhcbs 

konstante sían subskribon, kiel eiam ili agis. · 
. · Post la 20. Aprilo la Kontrolo malhelpis nenion; la 
ribeluloj dai:íre estis provizataj de Italio k Germanio. 
La 15. Majo elsipigis en haveno de Malago 15.000 italoj. 
Parto el tiuj trupoj estis komandataj de lei:ítenal)ta 
kolonelo Marchi. La 24. Junio elsipigis en ítala haveno 
Civita Vechia 8.000 soldatoj, kiuj vojagis al haveno de 
Cadiz. Du italaj armeestroj, kiuj aktive partoprenis la 
kamp~~jon d~ Abisenio, generaloj Badtito k Spussei, . 
kun siaJ staboJ, nun komandas la «naciistajn• trupojn 
en la malfacila montara norda regiono de Santander. · 

La germana sipo •Amlienburg • kiu eliris el haveno -
de Hamburgo fine de Aprilo, alvenis ,n hispana haveno 
de Vigo, apud Portugalio. Úi estis komandata de ger -
mana lei:ítenanto, kiu logis dum kelke da tempo en Vigo 
kie li kontaktigis kun aliaj germanaj pilotoj . Por fálsigi 
la veron, la franca reakcia gazetaro skribis : , Estas . 
kaptita grandega bolsevika sipo kun militmaterialo•. Tiu 
sipo vizitis denove la havenon de Hamburgo dum Maja , 
monato, k la 15. gi komencis novan vojagon al Hispanio 
kun militmaterialo, sed en tiu vojago la sipo estis -
nomata •Acme• k sin sirmis perla flago de Panamo . La 
si pana ro -ricevis plialtigon de 60 °lo en la salajro. 

La sipo «Schleswig• de 5.000 tunoj, kiu apartenas al 
Norddeul6cher 1.,/or¡d, estis sendata denove sub la nomo 
«Marañon•. Nun gi vojagas al Hispanio kun materialo , 

La 11. Majo alvenis en Hamburgo la sipo «Sexta • 
de Flenburg kiu transportis - al Hispanio kargon de 
trilito. La sipo •S!:!xta• transportis diversfoje militmate-
rialon al nía Iando ·kun flago de Panamo . :La sipanaro 
estis maldungita en Hamburgo. 

La . sveda sipo •Allegro» je la servo de linio 

KULTURA SOLIDARECO -

Woermann sargis en Bajelha-
ten stallitojn k elirís la t:-1.· 
Majo kun germana sipanaro. 
La 9. Aprilo, la dana _sipo ltala del 1 • 
« Marienborg • ( en Danio tute ne e1 IO Graad1 

· ekzistas sipo kun tia nomo, do la nomo estas falsigila) 
estis sargita per aviadiloj, tankoj k munido. Mulla· 
kestoj de bomboí, kun afisoj dirantaj •tokolado• esta~ 
sargitaj en tiu sipo de 5.000 tunoj, kiu vojagis kondukiia 
de germanaj maristoj k kun flago de Panamo. 

En tiu haveno, dum monato Mario, estas senditaj 
du milionoj da kartoeoj por mitralfusiloj . Ili devena s el 
Karlsruhe, el la fabril<o JY/aschlnenhou R. G. proksim a al 
Berlino. Tiu fabriko laboras ekskluzive por Franko. 

La 13. Aprilo k sekvantaj tagoj eliris kelkaj s i~o¡ 
kun militmaterialo, senditaj de la sipmastroj Kirrste. 

· _ La sipo «Acme» el linio Sloman konstante voja~as 
transportante materialon al Franko. Dum _ !asta vojílgo 
gi transportis ses aeroplanojn, municion, hemiajoj n k 
multajn flakonojn entenantajn fluajon por produkti arle-
fáritajn nubojn. Dum la vojago kelkaj flakonoj krevi:i. 
· .En haveno Hamburgo la deponejoj 33 k 34 e,tas 
utiligataj por riceví nur armilojn k municion. La drpo-
nejoj 31 k 32 estas jam arangataj por la sama uzado . 
· Nederlanda sipo estis en haveno Hamburgo, dum 
monato Marte, kontrai1 deponejo 28 por sargi militrnate· 
rialon destinitéf · al Franko. La sipanaro sciigís pri tic•, k 
rifuzis laborí. La sipon oní devis malsargi. · 

La . transport-agentejo JY/affhias Rhoda, de Ham· 
burgo, kiu kontrolis sípojn por sendí ílin al Hispa nio, 

mon~to Majo sendis kvar grandajn sipojn kun 
· mihtmater1alo. La transportado de soldatoj estas zor· 
gata de la firmo Bwerfilhrer Jen6en. · 

· Ciuj- personoj kiuj intervenas - en tiuj laboroj pri 
transpo_rto_, ~stas devigataj s?lene promesi pri silentado. 

KaJ sm¡oro Eden persiste parolas pri efiko de la 
Ne-Interveno, moko plej fripona de la nuna tempo! 

meksikana; Paolo Neruda, cila; ~-ro. 
. Brower, nederlanda; González Tunon! 1 N T E L E K T U L A'• R E N D E y ·u O argentina. El la paroladoj de kelkaJ 

· • kongresanoj, ni eltiras jenajn frazoio: 
1 · TOLSTOJ- •La heroa lukto de la 
, La 11ª Kongreso Internada de Ver- Greepe, Lise Landbrack. norvegaj; Je- hispana popolo estas por ni ciuj, kar· 
kistoj por Defendo · de la Kulturo xoe Andersen, dana; M. Koltzov, Ale- no el nía karno k sango el nía ~ango 
okazis solene ci-jare .en Hispanío; la xei Tolstoj, Ilya Ehremburg, sovetaj; BROWER- «Stari apud hispana 
Kongreso jus kunvenigis en nía urbe~ Malcom Cowley, usona ; André -Mal- popolo estas plej krístana konduto.· 
de la 4. gis la 10. de Julio, la reprezen- raux, Julien Benda, francaj; Sylvia TRISTAN TZARA-«En vi, k nur 
tantojn de ciuj partoprenantaj landoj . Townsend, angla; José Mancisídor, en vi, batalantoj hispana¡, ni ag_no;; 
;. Antifasistaj verkistoj el 1------- - ---- ------ - -.....:.. __ 1 kas ta verajn defendanto1n 
Tutmondo rendevuis en Va- (j"'\ la moderna kulturo.• EY 
tencio por studi helpon, kíun p 1 't", f -r-. J.__ 14 MALCOM CO~L J t; 
i1í povas havigi al la hispana G\,14..., ' C,fl G> r 1'Q....., 1 9 . •La mesago, kiun m1 Pº\,~ 
popolo. 1Ii vízitís Madrídon, •• I .I \ _ / el Usono estas, ne tion:1 ofe 

0
, 

Ja koro de la A~odiaií~ lukt~ , · So.. ,--t-o,.E, · C~u.~ ~.,..,gt~t_ ,\~a/~ prí helpo, kiom peto prt he11g0 
kontraií la fastsmo. lh esprt· .J J ANNA SEGHE _RS- • di· 
mis dum la laborkunsídoj, E &~t..r0.....,. t¡',d-~1~ t-i, / . ,,._ l'l '.º eiuj lingvoj oní skr1bas

1 
k]uk· 

sía~ fervoran simpation al J '"'1M,,o <I,.,;¡ ras nun, ke en Madrido ª de 
nía gravega afero. . to estas, ne por la l!bedo 13 
· . Elstaraj membroi d~ l_a De- l (R Híspanio sed por t1u e 
Iegacioj, estis, in ter ~haJ: He- - 1 '- tuta mondo • .•. ¡ ni· 
jnrich Mann, Ludwig_ Re~n, · ~°'-)t"l . 'tA.. ..... Ludwig Renn,ded1c1s ªton• 
,Erwin Kisch, germanaJ; Getda ,\ \ /, '"- aj legantoj la apudan sal u 

'(@.. e-C~ ", "t, "t, 3~ 
cuwwwnw 
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6 POPO LA FRO~TO 

KANTO PRI SIPO 
de S. MAQSAK Sagetoj pri Ne-lnterveno . 

Brilis ld sun' en stormema veter' Blovis matena vent', ' 
lris la sip' el Hispana ter' 
Al malproksim-orient' . 

• Paroladis Hitler kun arog11: tono en Wurzburg , k ektremo skuls la kolonojn de la gazetaro, raportdnta liajn vortojn. 
Sed la flegma diplomataro angld dubis. La vortol estis lro akraj .•• cNecesa8 oll.cl11la konftrmo>, k.t.p. Kompreneble, tui poste aperas deklaro, l11i1 kiu Hiller ne 

' 

r 

1 
11 .... 1 

1 

Nagis la sip' . el Hispana ter' 
Al aspirata cel'. · diris tion, kion liaj propai jurnaloj asertis k bombastigis. · Ciam, kiam la ciiktatoroj dementas siajn minacojn, okaz11s la s11m11 fenomeno: la ceter11 diplom11tara mondo spertas csensacion de kvietiQo>. 

Pli malvarmigis la mara aer', 
Pli nebuligis ciel' . 
Portis la sipo el .Hispani' 
al la Sovet-Uni' 
Gastojn hispanajn · 
Kun kora saluf-
Karajn infanojn 
De 1~ sud'. 
Patroj pereis en sanga milit' 
Kontrau fasista band', 
Sed la infanojn savas invit' 
De la amika land'. 
Estos por i1i Sovet-Uni' 
Nova patruj', famili'l 
Ritme lrapadas la sip-masinar', 
Batas ferdeka horlog'I 
Dormas infanoj en litoj - po kvar En ciu kajut' por lo~•-
Jen sin levetis unu infan', 
Vangon apogis sur man', 
Pensas li: kio okazos plu ... 
Plaudas nur mara bru' . 
Scias li;_ja en Sovet-Uni' . 
Estos lerneio, hejm'. · 
Certe, patrece zorgos pri 1i Gvidant'en Kremlo mem. 
Brilis la sun' en stormema veter', 
Blovis matena vent', · 
Iris la sip' >!l Hispana ter' 
Al malproksim-orientl 

El la rusa lingvo tr11dukis. 
N. V. NEKRASOV (Moskvo) 

" 

HELPP EL NOVA ZELANDO 
Sanitara misio trakuras 25.000 
kilometrojn por doni la varmon de 

sia helpo al la hispana popolo. 
Per sipo •Mooltan• \am estas sur-voje al Hispanio , sanitara misio, kiun la Sindikatoj de Nova Zelanda .k la komitato por · medicina helpo el urbo Auckland liveras al nia popolo. Tiu komitato invitis, por la prezi-danteco, la cefministron Michael Sa-vage kiu, kvankam ne akceptis la postenon pro troa laboro, diris sin-cere ke -li konsideris kiel honoron la fakton partopreni kiel membro en or-ganizo kies celo estas havigi helpon k mildigi suferojn de viroj, virinoj k 

infano\l . Ec el Oceanio venas la varmo de 

Kredeble, la demokrataj diplomatoj forgesis. ke 111 p11rolk11p11blo estas donit11 al 111 horno, por ke li povu kasi sían penson. Tiun rimedon oni pov11s 11nk11i1 uzl, .kiam oni elbusig11~ intiman penson. Tiam oni faras dementon. Por S-ro. Eden la eela alero estas daiírigi la polilikon de Ne-lnterveno, kiu pruviQis piel 1aüg11 procedo por sekurigi •.• la pl11nojn de la intervenistoil . • Sed j11m la banditoj parolas suf\te k lare . Mussolini mem verkis artikolon, kiu 11peris en 111 gazeto // Popo/o d' Italia k okazigis jlrandan b~uon eksterlande . La demokr11taj registaroj alarmiQis lomete k ekvekiQis ee ili suspekteto pri la celo de Mussolini. · · Tamen , kun kristana pacienco la demokratiol esperas ke la krudaj esprimoj de tiu dikt11toro mildiQos per oportuna demento . -Tial. la putr11nta kadavro de la Ne-lnterveno ha.-us ankor11i1 S11ncon pri revivi~ o'. • Jes, la piratoj parolas lafüe k kl11re. La sabaton, 26. Junio, vespere, 111 Radio-stacioj italaj cfirenze-Milano> disaiidigis viglan raporton pri la partopreno de ltali o en la vicoj de Von franko. Onl diris, i .a .. ke cen la lukto ínter du civilizol (lasismo k cbolsevisino>) lt111io NE RESTAS NEÜTRAL.11. k tial, la venko de franko estos llnta venko• . 
Ni jam dubas ee pri la neütraleco de la demokratioj. Diversmaniere utas Fr11nko helpata de tiuj . De la lasistoi, rekte. De la fllistroj, mal rekte. Sed S- ro. Eden volas fliki 111 kontrol o n k ne interveni en la fasistan interveno r.. • Hitler k Mussolini prezentas al la demokr111ioj jenan programon: •Ni alpropig ds al ni perlarte la krudajojn de Hispani o. Samternpe ni havigas 111 ni 11pogpunktoj11 strategi11jn. Cion ni bezoneg11s por pli eflke 11t11ki vin poste. Ni postulas. ke..vi-agnosku tiujn r11jtojn, kiujn ni konker11s per milito. Estu komprenemaj . Ki_al vi ne 11kceptas nian pr11von?• 
L11 dikt11toroj devus k¿mpreni siaf\anke, ke la de• okratioi nu~ pov11s sin oku pi nun pri d11ürigo de la politiko de •sin• Ne- lnterveno k lnsas al 111 lasistoj la interve · n11jn zorgoJn. Sekve , ili ne ~enu per kl11rigoj k sendu volontulojn, aviadilojn k.l .p. M11llonge, ili d11ürigu sían ~isnunan l11bo,on, sed en silente! Klo intere sas al Britio . tio estas la •principo> pri 111 Ne- lnterveno . • L11ü inlormoj, devenint11j el la l osista zono, la policajn funkcioln plenumas tie la germana Oestapo. Se ,mi tion permesas al ~i, ni esperas , ke rrnkaü ~¡ plenum os la saman servon en Londono. 
Kondice ke. la Komirato pri Ne- lnterveno por savi 111 Pacon, rajtigu ~in por liu rolo . 

~:=======================================:::::ii 
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NAJBARE KUN SIBLO DE KUGLO K PAJRO DE ORENADO KRESl(ADIS LA ORfNO La pano, por nía milito, es tas ankau unuaklasa municio . Dum ordinara tetn· po, la kampoj de sekalo k tritiko estis, en som ero, scenejo de vigla k tipa Ja· boro. Nuntempe, dum pauzoj en batalo, la falciloj anstatauas la fusilojn per la sana\ brakoj de kamparanaj soldatoj, tre gaje plenumantaj sian utiJa!l milda solidara, en atesto de konsciol metion. Jen carma aspekto de lumaj reflekto\ sur maturai spikoj ... 
__________________________________________________ _.,,,.,.,_ 

Por In vera uroQreso de Esperanto nur estas necesa la sana medolo -de libera popoto! 
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. .. d I v· 1 c111 SAT-11n11ro klu tiucele · 
kun ti llu numero, ni eksped11s 11p11rl11n folion kun Pubhka Le/ero pr/ Sennacn,mo, lail pelo 11 11 en. •1 ton kun' nla apeclfa 

Kune rnls 111 ni nur por §p11rl 111 poslan afrankon. Ni 11_kcepli11 tar tiu dokumenlo estas objekllve verk1(11, havas 111" rt !s asivll. Nia pera 
alnt k railgas por Ju41 flankon de honesta oplnlo. Kompreneble, en tiu prlv11111 afero de grava organ!zo, nla f0 1o est vbfo Ci tiu klari-
as O tute ne slgnlfas 11probon 11i1 m11l11probon 111 enhavo de tiu folio. Kiam eatls necese, ni Jam par~hs p~r ma ~~opratende~cll legllntllrol 
aervosulieos por Qusta kompreno denla inlerveno k es111s garanlio por 111 respeklo, kiun meril11s ma esumata tvera 
re'º 

1ft O Z A 1 " ·O 
• Denove ni prenis multajn kapti- taj. tiuj mehanikistoj, kiuj apartenis 
tojn. m asertas, ke ne estas pli granda al tiu grupo, estis tuj fusilmortagataj. 
ombro da forkurintoj el fasistaj vi- Kiam la itala polico iris al hotelo 
oj, car Ja oficiro1_ ~iras al_ il~ ke ~a •Majestic» por aresfr la estron de tiu 

,ruguloj. murdas cm¡n. kaphto¡n .. Tm . . grupo, Ji memmortígís sin -jetan te Ira . 
onstanta pro¡,agando malhelpas la fenestra en la straton. Li preferís 

plenumon de cíes deziro veni al niaj morti anstataií fali en manojo de la 
vicoj. Per kalumnío ciam oni atingas kruela fasista polico. 
on, laií konata proverbo. • Sciigoj el Gibraltar komunikas, ke 

En parolado prononcita en Wurz- en ciuj híspanaj vilagoj, církaií tiu an-
urg, Hitler diris: «Dank' al Dio ni es- gla zono, estas dísdonataj insignoj 

tas hodiaií sufice fortaj k povas pro- kun surskribo, kiu tekstas jene: 
ekti nin.• Kiam oni prononcas tiujn «Baldaií ni konkeros Gibraltaron.• 
ortojn, laií diktatoreca stilo, oni po- • La itala helpo al Franko abundas. 
s facile atingi klaran tradukon. La aviadkampo de Sarzana (Italio) 
Laií sciigoj el germana deveno, listas dedicata al hispanaj aferoj; ciu-

un ekzistas en mediteranea maro, tage eliras el gí aeroplanoj. Antaií 
ermana siparo, kiu konsistas el: du kelkaj tagoj eliris dek unu aviadiloj, 

kirassipoj kvar krozsipoj k naií torped- plene sargataj je bomboj. Unu el ili, 
sipoj. Laií oficialaj deklaroj, tiuj milit- pro erara manovro, eksplodis, tio fa-
ªipoj defendas en ñia maro la germa- ligis konstruajon proksime al aviad-
1\ain i.11ter1:soi.11.I ·-· - --_ . .... . , .. _ ..... ,., katnpo . .La aviadistoj pereis bruligitai ; 
• La fama parolado de Hitler en . La aera ingeniero Colombo labo~ 
Wurzburg ankau entenis signifople- ras de antaií du monatoj en Hispanio 
nan frazon Ói estas: «la germana de- sub la ordonoj de Franko, kiel tekni-
2:iro pri akiro de fermineralo en norda kisto. Cento da radiostacioj por mi-
Hispanio estas pli grava ol cía kon- lito estas senditaj al Ji. 
sidero pri internada kunlaboro por la • Laií deklaris fasista gravulo A. 
paco.• Tiu frazo ne aperas en la ofi- Goicoechea al jurnalisto de franca re-
ciala teksto de la paro1ado k gin oni akcia gazeto [/Echo de Pari6, la fa• 
dementis poste. Sed la unuaj germa- sista programo konsistas el: •Tuteca 
na¡ raportoj k tiuj, i<iujn faris la frem- k aiítoritateca stato. Korporacioj sen 
daj gazetistoj entenas gin . libero. Ni ja estas katolikoj-li aldo-
• En nía plej okcidenta fronto, en nas - profunde naciistaj k pasiaj 
regiono Ekstremaduro, ni<lj trupoj inalamikoj de demokrataj institucioj k 
energie antaiíeniras . Nía ofensivo es~ ankaií Ú socialismo k komunismo.• 
tas nedetenebla; pro tío jam a peris tie • La fasistoj in tencas. ~reí d~ngeran 
la barbaraj metodoj. situacion; ce la nordo 1h kaphs fran-

La .fasista aviadílaro kqviencis'. . . ca~ siPC?.n _1'r,egaste_l? kiu!} ili_k,.o~~uk_i~ 
ataki la pa°c.ajñvílagojñ ~eñ ~/ie·rgárdó _r al '.Bil~ao ;-·En · m~_d1teraf~ª ~aro, 1h 
La grava vilago Don Benito estas jam torpe?1s anglan s1pon, _k~~-t_el:egrafe 
duondetruita; ciutage nigraj aeropla- pet~~1~ help.~n; angla m1hts1po Pene-
n_oi atakas aliajn vilagojn, malprok- Jope gm serc1s vane. · 
sima¡ de la batalfronto , · • · ·Usona ambasadoro en -Londono, 

• En fasista zono pligrandigas, iom 
Post iom, la kontraiíitala sento ínter 
la hispano¡··, ofte okazas incidentoj, k' . 1u1 tion pruvas, sed jus okazis io 
vere grava: 

En Sevilja aviadkampo alvenis 
~Po da ses novaj aeroplanoj «Fíat•. 

tnorgaiíon matene la aeroplanoj 
Ubite bruligis k restis rapide detrui-

JUBILEA KONGRESO 
DE ESPERANTO 

de 7. gis 15. de Augusto 1937. 
V A R S O V I O (Polio) 

óenerala nova adreso de L. K. K. 
Al. Jerozolimskie 39, Warszawa 

W. H. Bingkam diris dum parolado: 
«La despotoj devigis al Anglio k al 
Usono la rearmadon. Akceptinte tiun 
devigon ni devas nepre gajni tiun ve-
ton. Ni cleziras, ke kíuj sercas militon, 
zorge pripensu antaií tiu katastrofo.• · 
• Laií fidindaj sciigoj, la generala 
Franko sendis al Mussolini dokumen-
ton, per kíu li klarigas ke la ofensivo 
en la Nordo kostis al li pe.rdon de 
20,000 soldatoj k 20 °lo da mílitmate-
rialo. Nun la generalo ,Franko diras 
ke 1i bezonas, por daiírigi la míliton, 
ricevi helpon de 126.000 soldatoj, 500 
aeroplanoj, 50 artíleriaj baterioj k 
granda kvanto da tankoj. 
• Forkurinta soldato el Regimento 
33, raportis ke Ii vidis la 24 Junio en 
haveno Cadíz la elsípigon de 8.000 
italaj soldaroj k 700 maiíroj. Dum la 
elsípígo du respublikaj aviadiloj bom-
bardís la trupojn, k kvar germanaj k . 
du italaj mílitsipoj kánonpafis brue la 
aeroplanojn senrezuite. · · 
• Francia anoncis a( Komitató -~ri 
Ne-Interveno, ke post la 13. nunmo-
nate ne plu restos kontrolo en franca 
hispana Jandlim·o, gis kíam estos re-
starigíta la kontrolo en portugala-
hispana landlimo k en la marbordo. 

ltala k germana gazetaroj indigni-
gas pro tío, sed hipokrite silentas ke 
Francio alprenís tiun decidan du . se-
majnojn post la retirigo de l'kontrolo 
fare de Portugalio; ltalio k Germanio. 
• Du italaj divizioj, kiujn oni prepa-
ris dum junia monato, jam eliris en 
vojago al Hispanio. Unu estas formi-
ta proksíme al Napoli, la alia en Ci-
víta Vechia. La unua jam eliris voje 
al Malago k la alía al Balearaj insu-
loj. _Ankoraií restas 7.000 soldatoj 
pretaj por tuja eliro : · 
• Laií sciigoj el franca deveno, oni 
konas planojn el germana stabo, p.ri 
invado al Francia tra la zono de Svi-
sio kie ne ekzistas la linio Maginot : 

Kiam oni publikígis tiujn ínfor-
mojn; la germana gazetaro protestis, 
sed novaj raportoj pri la afero kon-
firmas, ke la detaloj estas ekzaktaj. 
• Estas sol~ne inaiígurita la Pavi• 
lono de Hispanio en la Pariza Eks-
pozicio. Per tío nía Respubliko mon-
tras al la mondo la diversajn facetojn 
k aspektojn de nía mirinda epopeo: 
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·8 POPO LA FRONTO 

. NIA. ·GAZETA. LABORO •A¡; · nun·, estas nur kome11c·~ ·-: · : .
0

:~11~!1~~~~!ce~i~~!~~!k~ 0 
•' • . . · • • . . · · • ¡- · 25 ekzempleroin de .vía s11111111 Lernolibro 

k1 bona espero pn la vasta plano, ktµp om ~.ovas ef1ke fart ~iam ·. J. A. s.- Celabinsk. - 'An111üdankon ~r 
popolo helpe intervenas per mono de sía poso k-fervoro de. s1a koro. · via anoncita librosendo, kiu ne jarn trar.° 

tu ne estas vere ke vi ne forgesos niajn financajn adresojn7 .. nin. -Ni ,intencas plenumi vian peton lañpov1ª 
<'.'iENERAlA JNTERNACIA · ADRESO NEDERLANDA ADRESO • C . . C. -Alcira-Ni notis la enhavon dev~ 

nur por mono nur por mono de holandanol . Jetero k konstatas vi11n bonvo lo n. 
GUSTA y E FAR EN C ~E TRO van der . PLANK . . G. R. -Sekloro Perdi~uera -Vi ricev,¡s 

M, Rue Brise-Pain Van s ·peiikstr11111, 48-1 · regule •P . F.•. Ne eSlas por~¡ íiksa abon. 
Posttekkonto 13944 Orleans . pÓst~iro 24~42 prezo. Ciu leganto monhelpas lail sía eblo ' 

! ·• 

, • 

OJ?LEANS (Loiret) FRANCIO • AMSTERDAM W: Nederlando , S. D.-Alcaracejos - Ni profitas 111 anek: 
doton, kiun vi verkis. K-do. V. B. dankaa 1 

ÁNGLl9,:;-K-do O. MELTON.-23 Fowler Str. Nechells, BIRMINGHAM 7 vian ko nsilon k salut11s vin tre kore. 

SVEDIO.-ARBETAR ESPERANTISTEN .- B11rnhus·g11t11n 8 6. g. n. b., P. v. d. P. - Amsterdam - Ekde kia111 v· 
' Posl~iro n.• lí.'.1411, STOCKHOLM plendls la unuan fojon, ni ne plu 11franki: 

BELGIO : _ K-do M. DELFORGE. _ 33, Rue de Heigne, tia maniere. Do noval plendoj de vi ricevitn· 
Post~iro 199106, CHARLEROI . d4\VIIS rilati al 11n111uaj postajoj. 

1 
. ·) 

REDAKCIA ADRESO POR c,o ALIA . 
N. N. - Moskvo-Kun emocio k 11l)es1¡1110 

ni ricevis vian koran lereron k tradukon, kiu 
aperas en ci tiu numero. POPOLA ~RONTO-Mar, 25, Valencia (Hispanlo) 

-
NIA ·MUNICIO LASTHORA DIPLOMATA KOMENTO 

Valencia esperanristaro .• 
O. P.-Utiel. • • . • . . 
A. O. - H1111rlem. • . • 
C. K.-Rou. Post. Grupo. 
O. M.- Amsterdam. • • 
Sekcio 1i FLE.-lfotterdam . • 
H. K.-lmuiden •• 

41'65 ptoJ. 

· B. H. L.-Rotterdam-Ni dan kas vian Sek. 
cion k viri pro la sendita mono . Ok112e de 
nova sendo, bonvolu uzi la pera don de k-do, 
Van der Plank. car tiel la afero esras al ni 

Sur lá Diplomatia Fronto, niaj pli profildona en pesero;. Viaj'vortoj pri Po-
pozicioj las td tem pe plibonigis. La polfronto estas ~ustaf. La ideo nur tre penige 
kancelarioj saíne ekkomprenis, ke la tr11bor11s cert11jn cerbojn . Ni ~ojus se nia 
hispana popolamaso versas ankaií plano ceesti la Kongreson sukcesus, kiel ni 

J. O.-lmuiden . • • 
J. S. - lmuiden :. . 
A. v. W.- lmuiden. 
·A: · v:-ck S.~lmuiden:. ··· ; - .-
A . v. d. Z.-Arnhem .• 
J. P.- Breezand. . • • : 
M. C. - Heerlerheide. • • • 
C. A. v. d. V.-Rolterdam., 
F. v. d. M. - Utrecht •• 
H. N.-Malmo. • • , 
FET-anoj. _- Toulouse. 
R. M.-Los Angeles .• 
J. W. D. - PhiladelphiÍI. 
J. V.-Praha • • . • 
P. P. -Drancy. • • 
K•do. D. -Drancy . • 
A. V.-Drancy. • • 
SekcioFLE.-Heerlen • 
G. J. W. - den Haag •. 
Sekcio FLE.- M1111strlchl. 
G. P. de B. - Eñsehede •. 
G. J. v •. G.-Rollerdam .. 
D. B. - Roterdam •• 
J. H.-Alkm1111r • • 
Sekcio FLE .- Delft. 
e. P.-Amsrerdam. 
D. e.-Zaandam . • 
J. K. -Zaandam. 
C. J. P.-Za11nd11m. 
Sekcio FLE. - Huizen. 
Sekcio FLE. - Dordrecht. 
S . J. K. - Andijk. • 
K-do . B. - Orleans. 
K-do. L. - Orleans. 
Me. J. - Oexcy les Bola •• 
R. V. - Trainou .•• • • 
V. R. O. - Paris. • • • 
En Usono k Kanado. - Ko-

lektit11 de LEA-NA. • • 
Sekclo 2 fLE ·- Rorterdam •• 
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· Dor. , 
Presrjo de J. Olmos, Alic11nte, ~11. Valencia 

sían sangon en defendo de alíes inte- esper11S. . 
resoj . Dum Francia komencas res- J. s. - Rotterdam - Ni sendas la lib reton 
pondi laiíte k klare al la provokoj de al : vía amiko en Barcelono. Laü nía scio, In 
la Diktaturoj, s-ro. Eden sajnas ne sendajoj al batalantoj en la frontoj nur pro-
forgesi agi kiel lakeo de la diktatoroj. kras1i:11s orre pro la iransloki~oj, 6ed mal-
Mankas nun decida gesto de la !abo- ofte perdi~c1s. Tamen, ni restas ~iam je via 
ristaro : Ke' lá:~JUSa' interkontaktigó' ele ' ' dfsporio 'por . hefpí ·víri "tr aT( ~iajñ ko·n~lojn 
la du Internacioj ne restu senfrukta, en Hispanio . 
pro hezitema manko de bonvolo al · T. A.- Bedwas, Mon-Viajn 11fabl11jn vor-
aktiva unuecfronta kunh elpado . tojn ni kordankas . k multe ni esrimas lacdoin 

Ankoraií ni ne perdis la esperan... kiel la vian, kiu ·kura~ igas nin . Ni no,as Ja 
.,A'.,/Ar#I//IH.w,g//.N/h/.r // ,//1 #,//l'// ,//1H1 u , R1 u , // .W/ ,//l/ /l/ / l//1HA • ll d res o j n . Ci u i r i cevos ni a n b ul ten o n. 

INFORMEJO -
ONI --SCIVOLAS PRI 

K do . José Marti. él Sabadell. kies adreso· 
antail la milito en Jiu urbo estis: 
Sir. Colomer, 104. 

O NI IN POR 1'1 As ·, KB 
K do. Ricardo Quiles (Kiles) h11v11s jenan 

adreson: CJ9 Brig11d11 Mixta. - 2. • Batallón . 
Plana Mayor. - Ejército del Centro . 
(Gu11d11laj11r11) 

K-do. Rafael Barrufet, estas 11nk11ii en la 
fro~to . Lía adreso estas : Comis11rio del 
3 º Batallón. - 114 Brigada Mixta. 
POZOBLANCO (Córdoba) 

- K•do. Andrés Sanz, boníartas k loQas en la 
sama adreso, kie Ji 10:is antaile . 

LASTA HORO 
En la sektoro najbara al Madrido 

nía of~nsivo ~stis . s~kcesa, oni ju~ 
kon~~n_s kelkaJn v1lagojn k valorajn 
poz1~1C?Jn. La malamiko vane klopodis 
r~ga1n1 la ter~non perditan. En la aero 
n!a. su~er~co ~stas neta; dum du tagoj 
nta1.~v1ad~sfo¡ faligis: 25 aeroplanojnl 
perdmte nt nur 5. 

~n la norda fronto haltis la invada 
IJ!arso, k en la sudo k okcidento pliaj 
k1lomet~o) li_~erigis k ankaií en Ara-
gono phv1ghgas ofensivaj opéracioj. 

J. M. B. -Cedrillas (Fronto Teruel) - Nin 
~ojigas via opinio pri nia laboro. Danke ni 
akcept is vian mondonacon. 

L. C. - Cedrinas -Ankau ni ricevis agra· 
blan leteron de vi kun f11vor11 opinio pri nia 
tasko k monsendo. Pro cio ni vin dankas. 
· H. N. - Gravenhage - Per la aparta polio 
ni skribas al vi pri la afero, kiun trakras via. 
estimara letero de la 4•11. kurantmonat e . 
RIMARKIGO-Ni relromendas, ke ciui posta· 
joj al la lojala zono en Hispanio, surhavu 
_la indikon. •Vi II Cerbére • Barcelona• por 

eviri, ke ili rraíu la fasistan teritorion, 
V.Vl/ / l#.,,,,IHI A:l"'..Vl#AV,/ / I // I/ / I // I HA' U' # .ier.iM• ii• ~1 11.il' 1111 1 6!~ 

KORESPONt)AD0 
Simp]a trlllnla anonceto -t f. fr . 

CINIO - Peiping - Koresporid11 Fako de Na• 
ciliberlga Avangardo dez . kor . kun t. 1,-gck· 
doj , precipe intersanQi g11z. bul. librojn cSP• 
bildojn 1112 íotaj ojn. P. M. aii° P. K. l. RW 

pondo g11r11nti11t11 k rekompenco nepra. 
Adreso: K. F. N. A. fe cLA LUMO DE 

ESPERANTO, Shgie Rhbao; Peiping 

HiSPANÍO - V11len~ntifasist11 OrupelO 
11r11AQ11s ekspozicion pri la internacia ht1P0 

al 111 hispana lukto. Por Jiu celo oni bezo~ª' 
tiuspecan gr11ndkvanl11n materialon : arisoJ: 
gnzetoJ. posrkartoj, markoJ, k . t, p. Adr''i°; 
M. Monleon, str. Fr11nclsco Sempere. 44· · 1 

· V11lenci11 (Hiapanlo) 1 
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DUONMONATA ESPERANTO-GAZETO 1 AUGUSTO 1937' 

,:1-cONO DE LABORISTA ESPERANTISTA VALrN[IA 
111e:cAKCIO KAJ ~CMINISTRACto: STRATO MAR, Nu ·M. 25 t (Uí1paaiol 

VIKTIMOJ DE PROPRA DOKTRINO · 
(?u_ voeój de alta_ prestigo-tiu de la Prezidanto de 1~ Respubliko k tiu 

de la M1mstro por N~cta Defendo-:-jus sonoris, kun profunda akcento en la 
unua datreven_o ~e n_ta traged_io. Per _ili ambaií , parolis nía brava His'panio, 
~lena nun _de tnltmaJ angoroJ, _yund!t~ de kru_elaj ofend0j, sed eiam stoike 
fi_r~a, en sta morala devo, ant_au la_ r1g1da ~estmo. • Ni estos nenies sklavoil• 
d!rt_s p~r klara temb~o Indalecto ~r!eto . • Nt posedas kvincent mil bajonetojn, 
kiuJ _setas pe~fekte st~n rolonl• dtrt~ rekt~, al la P!]blika opinio, Emanuelo 
Azana. Ondo¡n de fresa !e~voro, pla~de svmg.as_ la vero ~e tiuj arogaj deklaroj 
al la trans~ flan~<;> ~e ntaJ landlti:1101. iargaJ sektoroJ de tiu fronto urgas 
~rgui:11en_tap~mmc~oJ PC?~ ne _pe~d! po~1c10Jnl Tra la revema cerbo de klasikaj 
1~eah_sto¡ k stmpla_¡ pac!flst~~• ktu1_ oft1gas la vortojn je paco kvazaií per tio 
1h ev11us la faktoJn prt . mtltto, kia konfuzo baraktas kia erara kompreno 
ankoraií regas, kiam temas pri nia epopeo... ' 
· Ni mem, ee nun, respektas la noblajn celad~jn al absoluta har~onio; 
famen, respekto ne signifas rezignon pri amika kritiko , kiam kraketanta faj-
,rero, ce _kolizio de la . realo kun _ la fantazio, estas bona _sanco por instigi 
defendí fizike 1¡1 spirilan vivan de songoj k revoj . Nia voeo ·estas vóko, al la 

.,,.-.honestaj malamikoj de eiá milito, por eviti ke ilia tre laiídinda naiízo ,al uzo 
de armiloj estus senkonscia-decidal-servo al la perversaj pastroj de sanga 
militismo, sciante lerte uzi mildajn sentojn, por siaj detruaj taktikoj. 
· La ra jto, supera garantio por vera pacifismo, valoras nun nen ion, ee 
en la emfazaj tribunaloj de la Juro Internada . Estas necese- dolore, terure k 
nepre necese - por la hispana Respubliko, idealis ta rrg imo solene gravurinta, 
en sia fundamenta kodo, forlason de eia milita metodo, gajni pompe k draste 
kelkajn grandajn batalojn por akiri, nure ja per tío, prestigon je ebla venk-
onto ... kvankam la batalojn ni estus gajnintaj dank' al eíuj abomenaj rimedoj, 
kiujn la barbareco ofertas al kanajloj k friponoj, morala kategorio al kiu ni ne 
!atas aligi, malgraií tentanta konv'inko ke nur tiu kondíeo pezas en Londono. 
La sperto donas pruvojp: sovaga detruado de Baskío, amasaj masakroj en 
Malago, monstra bombardado de Almerio; tiuj ei elstaraj punktoj de tragika 
listó estis brílaj poentoj, favoraj por la fasismo, en la velura intrigo de la 
k~ncelaríoj. Intertempe, nía pravo estis rikano; nía lego, eifono; nía konvul-
stanta spasmo, tekníka analizo ... 

Tial do se nía rajto, símbolo nun de eies rajto, iam atingas agnoskon, 
tío certe ne okazos pro sentemo de juristoj sed nur-nurl-pro la earma 
varmo de la publika tutmonda konscienco, ki el spirita apago al senh ezíta 
apliko de forto, granda forto, ímpona forto, furioza forto de nía Po.pola 
~rmeo, kun sírantaj argumentoj de tankoj, kanonoi, fusiloj, obusoj k avia- _ 

• dtloj ... kiujn ni, fervoraj pacifistoj, viktimoj de nía propra doktrino, devas 
konsíderi k akcepti, kun doloro aií jam sen tío, ldel util ajn instrumentojn por 
masoni la fundamentojn de nova socio sen dangero de milito. Jen praktika 
pacifismo! Por garde protektí la rozojn, oni fortraneas la lolonl 

Ni batalas ni militas por la paco! Jen stranga paradokso, kiun eiuj 
devas studi medite k tuj agi konsekvence car neníu hodi a~, en la lera plane?o, 
povas kredi sin situe ekster la f€rmita kurbo de la grandtoza demando, ktun 
reflektas sur la mondo la sopírata rezultato de nía ofero kies resumo peto~as 
tra la digna frazo de Ind alecio Prieto k la aplomba aserto de Emanuelo Azana. 

VIZITO AL EKSTERO 
POPOLA FRONTO ne estas papera 

fikcio; Rin prilaboras k dorlotas l11boris111J 
homoj, kiuj intense . perceptns la ellernajn 
rtuojn de la hispana tra~rdio, lilii eksler-
landn takro de la socia puls ndo. 

Kun pasporlo en la poso, ni preligns jnm 
t11s111jn aranRojn de ci tiu numero. Almenaii 
unu fojon, ni 11komp11nas kelkajn ekzemple-
rojn en ilia akurala marso al la hejmoj, 
lrnnkvitaj k modcs laj , de amikoj 11ma1aj Ira 
ta pura inlerkonsenlo de samso rl anoj, kiuj 
dejoras en malsama posleno de redakrorof 
k teg11n1oj. ~ekra reprezenro de la hispana 
popol!ront a esperanrislaro, i n la viglaj de-
batoj k. speciataj kunvenoj de du proletaj 
Esperanto -Kongresoj. eslos urita por fors• 
treki dubojn k lirm igi kon vink oj n antaii aten~ 
linda 11m11so de nia movado, profitanle tiun 
okazon mem, por siri anonimecon etenda~le 
al vi frataj n mnnojn k montrante al -vi lacajn 
k placdjn, samte mpe, v izaRojn ... 

Neeble esta s eviri emocion pro kelktaga 
baldaüa forlnso de mili ta medio. La kama-
rada akompano ' de Renlila kongresanaro, 
kiel ferv .:,ra ambasado de mullaj popolof, · 
es1as milda smiro por volonie forgesi la 
ofendojn de gvidanroj. Ruante ta solidaron 
de gvida1oj . Kun Jia intenco, kun tia iluzio, 
kun tia ekipaj o ni ekvojaRas ekslerlandenl 
Ni voias espr imi danko jn per vi va voco, ni 
vo las prezenli persone argument ojn · kvan-
kam Jro konatajn ... Ni v otas ja ankaii sen• · 
lace pers isl i je ta nepra ncceso de unueca 
bl oko konlraü la fasismo, konlraü la rutino, 
konlraü la sekJemo de bur okral oj, de fllis• 
troj, de dile tanJoj ... Ni volas, finf i ne, vidi 
vin, alparoli vin, por rememori vin ciamel 

La komenco de Aiigusro, lipa sezono de 
vig laj rendevuoj por ta esperan1is1oj, koin-
cidas nunjare kun la lniernacia Semajno de 
lnborisla agi rndo, por prakl ika helpo al His-
panio. Favora sanco, por publika elmonlro 
de nia vivanleco, hazarde prezentiRas por 
verd ig i ta hurtojn de amasaj lavangoj, finllne 
scianre jam nere, ke la limo, en superaj salo• . 
noj, al rasisl aj minacoj, ne cesos Ris kiam 
aperos pirniko 111 forra opinia movado . · 

Tial, ne nul oj , cio estu ni!! Kamaradoj k 
amikoj, et kongresaj urboj. Ristre baldaii! 

•Ne kredu, ke mi pensas pri politiko bazita sur armiloj, aií ke mi intencas militlstigi la landon . Ncl 
La plej granda victo de la popolaj armeoj konsistas el tio, ke m vibras k hardigas por altaj idealoj, 
kiujn ·onl defendas en tranceoj. Kiam la idealo venkas, tiam oni forla~as fusllon k tuj reprenas labo-
rllon aií libroo, revenante cu al fabriko, cu al laboratorio por esti la pacemaj civitaooj, kiaj oni ciam 
eatts, Jen estas la carma virto de c_lu Popola Armeo! • Fragmento el diskurso de la Prezidanto de la Res publiko. 
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2 POPOLA FRON'fO 

GR.A VA AVER.TO 
. Tuj post la redakcla aranAo de ei tlu numero rorvolaAos 11I. R~terdamo k P,uizo, por partopreni en la Kongreso) de SAT k fPE, la du .edredaktorol de me gazeto, tia! la ordinar11 n_u~ero de la 15. Ai1gusto NE APEROS, tiu deviga pailzo estas konvena 11nk11u por' plenordigi la 11d-:i1inistraciajn laborojn. L11 prokslma numero do aperos la 1.-Septembro, eble kun eksterordinara al dono prl la persona] impreso]. en ·eksterlando, de nlaj oftcial _ai delegitoj . Profttu la prokraston tui por inlensigi 11mplekse la propag11ndon! 

dico ke 1i fo:las;1 la landon . Sa 
procedon om uz1s kun aliaj ka 
Al ciuj estis demandate, kien ¡//º!· 
ras vojagi k ciuj. respo~dis, ke al ¡i1. 
glio. P0st kelka) t_a~oJ oni kondu ~· 
mn. al ha ven~, k1e 1h ~~sipigis Por : 1s 
jag1 al Angho. La sipo alvenis 0· 
hispana fasista haveno, kie ili es e_n 
liveritaj al ribelaj aiítoritatoj k :1~ 
transportataj al frontolinioj. U¡ . 1ft .O Z A 1 .14 O • i:.au sciigoj el Romo, jus alven· 
en Italia nova grupo da vunditoj. Nis 
temas pri 800 •volontuloj, kiuj vo)o;n 
rev_ena~ al I!alio. lli apartenas a~ 
« N1gra1 SagoJ • k, post resanigo ¡¡-
tute •volante• reiros al Hispanio.' 1 

• La fasista radiostacio «Radio 
Requeté• en Bilbao, dissendis la 12. 
Julio dekreton de generala Franko, 
anoncante, ke ciuj gazetistoj en lojala 
zona estos jugataj '<le· milita¡ tribuna-
loj. La punoj iiksitaj estas de tri 
jaroj gis morto. La dekreto jam estas 
aplikita en Bilbao kie oni fulsilmor-
tigis gazetiston, nur car 1i estis tia. 
• La u sciigoj el Gibraltaro, dum 
lastaj tagoj a lvenis en haveno Alge-
ciras tri mil mauroj, kiuj tuj eliris 
vagonare al Madridaj frontoj . · 
· Tiuj trupoj pasis inter la anglaj 
si poi, kiuj · plenumas kontrolan rolan 
en sudaj maroj. Sed la anglaj sipoj 
certe nenion vidis. · 

• Dum monato Julio nial aviadistoj 
batalis sencese k sukcesplene. Anko-
raufoje ili elpruvis · ke ili rnastras nian 
cielon. La un11a datreveno de la ribelo, 
1~ 19. Julio estis konvene k solene 

. festita de nia aviadilaro. 
Tiun tagon la fasistoj per~is 26 

aeroplanojn, dum ni perdis nur 1. 
Neniam estis okazinta en la mondo 
batalo en aero tiom grandioza. 
• Niaj propaganda¡ komisaroj de 
suda armeo inaiíguris novan propa-
gandan sistemon: Pcr rondaj k mal-
grandai krucoj, bone fermitaj, ili 
sendis tra rivero Guadalquivir propa-
gandajn foliojn al fasbta zono. La 
krucoj surnagis kunportante flageton 
kun afiso diranta: Vivu la Respublikol 

La forjeto de tiuj krucetoj al la 
rivero estis solene festata k ceestis 
aiítoritatoj k fremdaj gazetistoj. 
• Post la falo -de Bilbao, nova ko-

• Laií fidindaj sciigoj Mussolini sen 
dis al Hitler, en Berchiesgaden nova· 
p_lano1_1 por tuja_ l!kvido_ de. hispan~ 
s1!uac1~. Mussolmt ~end1s_ ohcirojn al 
H1spamo por stud1 la s1tuacion· ili 
konkludis, ke estas bezonataj 15 tliv¡. 
zioj. !talio proponas sendi 10 diviziojn 
se Hitler sendas 5. Sekve de tiu pro-
pono Italia akceptas, ke la plumb-k 
fermineralo estos por Germanio k la 
hidrargo por Italia. La raporto de 
Mussolini finas dirante, ke Anglio 
faros nenion por nialhelpi tiun planon 
k ke Francia nenion povis fari por 
kontraustaro. 

En Germanio tiu ·plano naskis 
fortan diskuton k fine estis decidate 

• Germanio estas pioniro de Ne-
Interveno, se<l rektaj sciigoj el tiu 
landa k.omunikas, ke dum lasta se-
majno de Junio eliris el haveno Ham-
burgo, •turismaj• teknikistoj, pilotoj 
k aliaj helpantoj pli valora¡ ot infan-
teriaj trupoj Ankaií eliras s1>11cese el 
tiu haveno rnilitmaterialo, gis tia · 
grado · ke - u-e · ekzistas kajo - nomála -· 
ckajo de Franko>. ·· 

Nia gazeto en Japanio jus suferas malperme-
.- son . oficiale k rigore. Japanlo estas akIiv" k-4aa. 

Qera avangardo de 111 fasis mo en Orienro. l..d 
praktika solidateco de friponoj k banditoj -e lkio 
devus lerni la Demokratio-Ai atakacas miliregra· 

• La estro de nía aviadilaro, kolo-
nelo Hidalgo · de Cisneros parolis en-
tuziasmoplene pri ñiaj novai aviadis-

. toj, kiuj debutis la 15. Julio batalante 
kun esc~pta kurago . 

Kiel pruvo 1i raportis, ke du junaj 
pilotoj pers~kutis · germanan aeropla-
non, kiu forkuris gis enirt> en portu-
gala teritorio. Niaj aviadistoj, kons-
ciante pri bezonoj de benzino por la 
reveno, rezignis la persekutadon k 
revenís en nian zonon. 
• La korespondanto de Dolly Herold 
en Gibrattaro, priskribis plendetale la 
fortikajo jn, kiuj cirkaiías la anglan 
rokegon, konstruitaj en hispana teri-
torio de germanaj teknikistoj . 

La kanonoj estas el germana de-
vena k ilin transportis la germana! 
militsipoj «Detschland k «Admiralo 
Van Scheer• la 22. Februaro k la 
20. Mario . 

Du baterioj estas duonmejle de 
Algeciras, en golfeto de Getares. Alia 
baterio estas apud la Venta de Pela yo, 
ce la marbordo, je sep mejloj prok-
sime al Algeciras. . Malantaií tiuj baterioj estas aliaj 
de samaj kanonol k unu de antiaeraj 
kanonoj. Ankaií estas baterioj en 
Punta Carnero k Tarifa. En alia loko 
estas kvin baterioj malpti gravaj . 

\,\;::l:.!:s;;;;::'.'lllllll~ v11jn urbojn de Cinio por elliri proli ton je la ddi· 
k11ta situacio internada k logi atentan de Id opinio 
malproksimen de Hi:spanio. La cina popolo, unui· 
Qinte sub kornuna signo , havas 111 varman simpa· 
tion de ciuj hispanoj. Arnbau ep0peoj esros bona 
e"kzemplo 11nk11i1 por 111 prol elaro de Japdnio, kia 
en lasta b11lot11do komencis rajíe lai1tigi vocon ... 

merca traktato estas sub5kribita de prokrasti la aleron gis kiam la angla Hitler k_ Franko rila te al eksportado projekto pri Ne-Interveno estu akcep-de fermmeralo el nordaj minoj. . tata au malakceptata. 
Dum la jaro 1935. Germanio im- Tiu situado klarigas la saj_ne mo-portis el Hispanio, 110.000 tunojn da mentan pasivecon de Germanio. ferminer_al~. Dum manato Majo 1937. e La ítala gazeto /,a Tribuna pa~o!a~ Germamo 1mportis 200.339 tunojn da pri la volontuloj k diras: «La for1rig ferm~neral~ et hispana Maroko k 5.232 de la volontuloj nur pavos esti plekn

1
_
0
u
0
• tunoJn el ma duoninsulo. mata post kvanto da temP?• rtt • : U~u el ta taskoj plenumitaj de nía oni ne pavas antaiífiksi sed ktU 1~~n-aviad_ila:o, dum. la nuna ofensivo en estos longa k kiun oni povos P 1 

madr1da¡ fronto¡ e~tas tiu, kiu rilatas gigi laiíplace•. , . la al propagando. Niaj aeroplanoj jetis . • Dum Sro. Eden penas ~rangtniel ~u!11 _malm~l!ai tagoj, sur la fasistaJ aferojn tiamaniere, ke Anglto nepon· hmo¡, 51 m1ltonojn da flugfolioj . partoprenu en milito, Franko r.es • l:f ~u el la. fo:kurintoj jus veninta das al Anglio per kuragaj ag0!· 
0 k en ma¡n _tranceo¡n_ estas 30-iara ger- L ¡ kap1tan m~no, ktu rakontts novan sistemon • . au oficialaj scii_E;oi, a dleston uz1ta e G · , s1panaro de angla. sipo «Can .0• . n ~rmamo por varbi rekru- Castle• estas arest1ta J de Frank . pt1. toJn al perftda Franko : · Li estis en malliberejo k . . . Poste oni parolas a~½0~ª~e )3 avizon, ke oni pardonos lin su~•ckevis ho, ke Anglio estas la «re$in on- maroj» . Kiam giganto hezt~I 

La hispana esperantistaro deziras sukceson al la_-lnterna _ciaj Kongres0J· 
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N.º 19 POPO LA FRONTO 

LA PRE·ZIDANTO AKUZIS! 
· ~n la iubilea -•airo P~I Ia unua d11treveno de ni11 milito, en 111 Un iversi111111 Sol enejo, 

anta~ mtnlstrol k 11i1tort1~to1, parolis denove 111 N11cia Prezidanto; kun serena emoclo li 

stud1s la QeneraJan situac1on k ~kuze nudigis la strukturon de ¡11 Londona organismo . El tiu 

parto mem ni prezenta~ konc1zan resumon, pro materia neeblo Je ampleks11 traduko. 

Germanio, Italio k Portugalio, en cinika kombino delegitoj de kelkaj regis-

inradas_ la teritorion de ~ispa~io. 'Ant~ií invado pruvita: · taroj reciproke sin gar-

tlmontr1ta k ne provoktta, kton fans la Respubliko? : . dantaj, de kelkaj poten- · 

tl ispani~! na_t~re . k simple, si!1 turnis al la_ Ligo de · coj redproke sin timan-
Nacioi; g1 ne ms tlen por almoz1 la solvon de sta interna taj, cambro kie Hispanio 

konflikto, ho ne, tute nel Ni pledis en la Ligo de Nadoj ne havas voéon, kie la 

por ke, en tiu palaco de. la Juro Internada, oni sdu ke hispana epopeo ne rice-

tlispani~, me_mbr.J _st_ato de ti~ Ligo, es_tas invadita d~ vas studon nek ekzame-

tri aliaj statoJ, el kmJ almenan du ankau estas membroJ non tra la pura )orno de 

de ia sama Ligo. . . . . la rajto, de la pravo aií 

3 

Tial ni iris al Genevo·,-ni iris, n. i iras k eble. poste de la garantio de forma la Lla Ekscelcnca Mo!to 1a Prczldauto 

ankoraií ni iros tienl Ni ne . opinias, ke por eniri en la traktato. La suferado de de la RClpubllk o Emaouclo Aufta kaj Dlaz 

templon de la paco estas necese fari bruon pri milito, ·nía nobla popolo in- . 

car ni ja ne volas kredi, ke la Ligo de Nacioj estas ia fluas tie nur kvazaií empiria afero el faktoj k laií maniero 

komedia scenejo, kie du aií tri cefaj potencoj devigas la kiel giaj sekvoj povas efiki, agrable aií malagrable, por 

modestajn nadojn ludi rolon de pulcineloj. Obstine, an- · la intereso¡ de la kvin grandaj potencoj ludantaJ je la 

koraií ni krede opinias, ke la statoj je dua vico-kiuj, terura sako, kiun ni ciuj spertaj . JPn do la realol 

cetere, estas la plimulto-havas ion utilan por fari, krom Bedaiírinda frukto de la Komitato estis la Kontrolo 

kalkuli pri la ·horoj, kiuj mankas al ili por suferi la · kies ruza apliko sp ektakle komends post elsipigo, en 

angoran sorton, kiun nun suferas Hispanio. Ni pledis . ribelaj bavenoj, de abunda milítmaterialo, sufica-sajne 

serene antaií Óeneva tribunalo car nía . fido, en · tiu sufical-por venkobati la popo Ion k por triumfi la · ribe-

aspekto, estas tre~ge fortika . · 1intoj. Sed, ho miraklol post pluraj semajnoj .oni konsta-

En la komenco, nía aserto pri la invado sajnis blufo tas kun miro, ke tiu impona mod erna ma terialo ne taiígas 

de •ruguloj •. Poste, nia voéo havis ilustrojn de imponar ·· · nek suficas por frakasi nin , ke la kontrolo, spit e ilezirojn, 

pruvoj. Kaj nun, kiam la Ligo de Nadój jarn sdas sen- . . ne kapablas stran goli nin, malgraií ies kalkuloj . Tuj post 

refute, ke fremdaj armeoj invadas kontraiílege la terenon · · akiro de tiu gena konvinko, ekaperas la konataj -·inci-

de nia lando, tiam la sola rimedo, kiu aperas ·; ·estas . iu · dento} en )a Mediteraneo, kiuj abomene ne sercas aliajn 

bezitema . rekono, kun · solena tono, · de tiu sl<andalé>'. · celoj~ o! renversi jam, pro netaiígeco, la planojn de -la . 

lransdonante Ta ·aferon al tiu 'fama Koniitato · pri ·Ne- ·· "mara · kontrolo . Tiu perfida vundo efektivigis per la 

lnterveno , kiu funkcias sub nebuloj de Londóno. · · · ·· oarbara skandalo de la fía bombardado kontraií Almerio; 

Kio estas, por kío taug~s tiu populara Komitat<;>? ' ateneo ankoraií sen puno, krom la morala kondamno 

ciam, ekde la kornenco, mi havis dubojn prí giaj veraj ~e la honesta universal<!- opinio, al giaj aiítoroj . _S_ciu 

celoj; duboj personaj , kiujn, pro tío mem, mi gardis por 1am la tuta mondo, ke a¡na eskadro povas fordetrm 1un 

mi k ankoraií nun mi ne konsideras oportune plene laií-:· marbordan urbon sen protesto nek puno . Kia amara 

tígi. Mi provos esplorí nur la oficíalan flankon: La Lon- · : sperto, en nia korp0, kun tiel dangeraj postsignojl... 

dona Komitato certe fondígis por savi la pacon, evi~ ,: .. Alta devizo de la Komitato estas konservi la pacori. 

tante ke la hispana kverelo etendigus tra la tuta Eiíropo . '. Sed por tió estas n·ecese taksi unuavice, laií gusta valoro, 

Bona maniero por atingi tíon, estas nature, ke per la dangerojn , kiuj mínacas la pacon; la Respubliko ankaü 

solena rigora k efika komprorniso, la nacioj pártopre- volas k avidas pa con, ne nur por Hispanio sed por tuta 

nantaj en tiu konvencío neniel Jiveradu al Hispanio -· ~ Eiíropo, por la tuta mondo! stulte estas aserti malsage; 

trupojn, armilojn, teknikistojn nek iun ajn alian mate- ke ni deziras , kun perv ersa j intencoj, ion alian. 

rialon por svelígi la rniliton . . • . , Se oficiale la kancelaríoj ne sciígis pri la vero, alme-

Fakte la Komítato kusas sur falsa ideo k funkdas naií la publika opinio jam konscias pri la rea la situado; 

sub grand~ e raro; jen do la fiaskaj rezultatoj: Falsa ideo pri . la flai:iko k!e kusas la rajto, pri la zono kie pe kas la 

car, en la tasko por savi la pacon estas nepra premiso ~ehkto. Ttu u_mversal~ popola konscio estas multo, mul -: 

respektí la rajtojn k en tiu aspekto la komitato .ne povas teg<?, sed ekz1stas fresa argumento, ec pli trafa : La nova 

anstataiíí la Ligo~ de Nadoj tia) ke, tiu delikata . afero Armeo . de la ~espu~liko k gía obstino gui la liberon per , 

ne dependas de gía liníigita povo . Kaj gi funkdas sub · ' la venko de H1spamol En la komenco, la stato perdis 

~randa eraro car. en konílikto kíel tiu pía, oni povas s_ubite s!~in armiloii:i k, e~ pli rnalbone, estis atakata per-

in_terveni per du manieroj: Ekzistas konkreta' ínterveno hde ~e-ti! !"em. KaJ el hu konf~zo 1 post unu jaro, jus 

fnpona rabema · tiun provokeman mikson la Ligo . de aper1s mtrtnde perfekta armeo, km Jarn pruvadis, ke gi 

Nacioj 
1
devis k 'povis kondamni k malebligi. Ekzistas · kapablas batali k venki . Jen do la hispana miraklol 

a~ka~_alia interveno; ciu ~ura pac~ma inte:veno per !ª · . ~i aiíd3:s, s~n pasio, _ parolojn pri planoj, pri politiko, 

g1~a¡ mstrumentoj k sana¡ metodo¡ de la Ligo mem. Tm prt d1plornaho ; ho por mt ne plene gravas ... car mi scias; 

d t_nterveno ne nur estas lega permesinda sed e_c pli e~ocie, ke ~kzístas konkr ete duona miliono da his-

k ev(ga k necesa trudo, kiun 1~ Ligo nep~e devus_ aph- pano¡, _kun ba¡oneto_i en la tranceoj, firme pretaj ne 

1ad1 k lamen ne aplikis. Ttal la K~mttato prt Ne- permest ke la malam1ko pasu plu sur ili. . • 

b~terveno, fondita por eviti la fremdan m~ervenon de la Hodiaií, en ci tiu tago al tiuj soldatoj flugas nia 

~sena tragedi<;>,. sukcesis eviti nur la mtervenon de a~miro k ni_a d_an_k~, kui:i la 'aserto ke ilia oferó tre estos 

1¡,¡_o de Nac101J Jen do grand~ vero.. . ut!la por svmg1 ma¡n ra¡tojn , laií sola nun ebla maniero. 

k t1uj, _ki_uj ate_ndas de tiu stra~ga Kom1tato aserto¡n N1 ne ~ulpa ~, se l?ºr ga_jni prestigon estas necese gajni 

l rezoluc1o¡n, pr1 konkreta prmc1po, fu~de ~raras . ~a batalo¡n. Om trud1s al m la kruelan dilimon akiri la rajton 

·aºndona Komitato, pro sía deveno, kons!sto ,!< funkc~o p~r la fort<;>. Cu forto do? ... nu bone, jen la tutan de Hispa-

~b~e kusas sur bazo de la Juro Intemac1a au . su_r~ aha mol Post ma venko, sur tiu kampo de la forto certc br•los 

J>I Jektiva fundamento sed nur gi kaií:as sur la mo_vi~ema · la pura rajto ~e la Hispana Respubliko· gi b;ilos tiei" in-

. anko de politika sablo . Tíu Komllato estas , f1kc10.el~~ - • tensek hele, k1el brilas nun, en cíe.lo, la ;uno de. Madridol 
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KAMPO F,a~cisko-Jozdo Guntor estas dudekjm fu· EN · LA M Al I KA 
tt~

1rd'~lr~1~~::r;l~~'t~~:~~t:~!:i;~r~.;o~:: AVENTllROJ Il~ ~tiil VOLON"'11LO k partiema de Henleln~no.r1•organb:o d.t _sudetal'--ger• ( U manoj, logantaj l!e la nordo de Bohem10, e~ i!enos• lovaka teritorio, proksima al la german~ hmo. En urbo Teplitz•Schoneau togas la pairo, ~1re:kl?ro ~e l.?k kvin aliaj iluziemuloi al !tatimpo_slo\. Francisko e~tas P.le¡ juna,fllo k h ~tudts vortoi: •El Lisbo no, mi ' st15 kond ti ¡;~·,,.'.'.,,ro de Badajoz akceptus nin en mona ha \ernejo. Poste h se:kv1s kurac1stan kantron. la zono regata de Franko. Mi SUJ>a · \.'.:'\ ' nek por Franko nek po r ni. Por fini ~in, mankis al li du jaroi, Sendependa voto, ~oje k gentile,_Sed ni ne vid.is entutia la u· ·:1~'¡5 nin kiel trudemulojn •. forta karaktero, rezulfü.?is ce 1i di si¡o n kun. la p~tro. Ni tut e ne eSllS bonvenataJ . Male la · ~11.>:·' 1 Sevillo, kie 1i deioris dek Celante arangi mem sian vivon, li ek~rns1s ve~~ en Po st mall onga res tado en 
1

Ba · 1r,:~_ ~1ni sian dutinon, lia sen temo Hi spanio n , lldante _al 1~ bel.aj .r~porto¡ de la f_as1s:· i~s:j:~i~~~ ~i1'~~eº~¡~;~~! ~ i~ 1fa \IJ P"'. r,,roin kiuj batis per vipo du 
:::::::·.~-~~ -;;::: .~:~:;' i.:ªl.~:tntt~;~k~~;~~:;_:J'ri'_!:~!~~t:~:·

0

:, ¡: ~~~tj~:i~J~."f~~~~g~~~:/;:·;:;;~ t :l

11'~i,.•:::~,~:::i:i::1
,::~· ¡::::::~ rol en ld i~1e iu11or10. nokta mallumo, li saltis e l la ple¡ unuhma tranCeo, k . pri Sev\~J~"~c_~et~~ ~~;sef::~?o e_r~¡ ~r;r11,:, aút om?bilo baltas . . Oficir~j kuris avidege al la r esp ub]ik~~ªi -iozicioi, dum faSiSla dt Franko eksallas , monlras dok 1, • intan ihn, sen plua1 zorgoJ, mitra~~i!l 1~f~e~~ sl~~ 1r~;¡¡; jus trafinta kunporti Cion, kion ili votas. La rn ra~.;~' paroli pri tio. K~lk~j , kiuj la lofalan tranCeon . La rifuganlo fikse alrigardis la r egis taranojn k n spond is: flustris anstataü silenti, estis mortig ·~s plu,1tado al la lab5'r 15!0! estas -C.ar neniu horno sentema povas e\porti vivon ·tie, en tiu sovagbestelo•. teruu peza. On i postulas de i1i n lr1h,irfor t';)n k?nlrau mm 1mum} ,o, ,o, ,o, sa lajro . Multa ! taboristoi, ofi.cistoj 1101 perdis s1an v1von pro kontrau• Francisko Gunter konatigis en sia urbo kun ulo , sin nomanta Ber_gman, staro al tiu eksp1uato malhom eca ' ¡ r;n1<1rkis, ke la tuta popolo nur kiu diri s al li: -Mi pavas havigi al vi liberiAon. Vi hz.vos bonegan sal3:1~n k celas, liberigi si n el tiu teru rsqn go. ;dis. \del tiuj fihomoj sin •jetas sur brilan es tont on, k vi kontribuos al trium(o de nobla, justa alero. E.n la v1coJ de la viktimojn k barbare ce bata s ¡¡· raü pll naú zis l!li.n la 5!nmo:a1aj la •liberiga• a rm eo de Pranko, vi farigo s fama kuracisto k vi samlempe havos ekscesoj de la oficir oj de Frank o, k' ndas idm ak cephg , en Hispamo la okazon por pentrado, pri kio vi estas amatoro. pederastion aü •la kultur o n Roh La 15. Decembro \i motociklis al Berlina. En la faSista ambasadorejo dt Von Franko, oni donas al li leteron por Hamburgo. El la tiea konsuleio 1i estas sendata al •Au slands Deutschen Organisation•, oficejo en Avenuo Hohe Brueck e. Ti e li ali gas en la San itara Servo de la Naciista Armeo Hispana. Per germana Sipo •G eneral Sa n Mar tín• 1i slarta 's al Lisbono la 8. Jan~aro, je la naüa k kvar o no vespere . Sur Sipe li am ikigis al tri aliaj ~olontuloJ, sin prezen-tantaj kiel german 1Jj. Baldaü h \'idis, ke ili est a s hi spano J. lli konfuis al li, ke 

~~~!~ i~ .e\;i~¡ai~~\1¡:
1 :{ªg~\~ºd~~~:e~1

:;ln ª~ª~!:!i!~º~Jnp;raesp~~t~Ín~eé1fr::~ okce:nt persono j , partoprenintaj aú kompromititaj je la ribelo en Madrido, sukcesis eska pi da nk' al liu he lpo. 
La 14. tagmeze, la Sipo a\venis li sbonon. Neni u doga.na geno, Car ~li estas germanaí volontulol . La ambasadoro de Burgos don is al ili veturbileton Ais Badajoz (Hispanio) . Spite. , al la konlrolo, samvoje t ra nsira s al Hispanio sennombraj ek sterlandanoj por plil ortigi la armeon de firanko. Miloj k milo¡ da viroj trapa hs la portu¡alan limon, kie:I fari s Gunl(l', tul e sengene . . la alveno en Badajoz kaúzis fortan impreson al la germaQo. Je:n liaj 

VORTOJ DE GENERALO MIAJA 
Gencrelo Miala femekonale ddenden10 de glore Madrldo. ute11 homo de malmul• laj vor1ol. Llal dekl11roJ al le jurnali1110J t:iam es111a koncfu j, Klel pruvoj prl lie atllo.jen du proklamo) lu1a1empc dísaend ilaj al le aold111oj k al te dvl\ a loQantaro de I• tcfurbo . •K11maradoj! Vi c1ponu 1am hula¡ran ba1aJon k vi monuiQis 1lal, klal vi t:lam ca• ria. le oftnai vo !lom aopira1e de l:luj, komenc!Qis. Avladl11oj. er1iler\o k lnlanlcrfo luk· raa erdt , kicl hard i1aj vCltrenoJ. Jt vi n11tra11 la an1ifdi a1e Hispanlo la vcnkon dt nlaJ armlloj. Ant41ien acni~ncelc, pensante ncnlon krom le vt nko! LaOroJn por la hcrool falin1ej! Vla gcncr.,lo, Miaja.• , cMadriden of! KomenciQla por nlef umll ol 111¡01 dc luklo. Nla Pop0l11 Arm'to ba• 1alas bravcge k venku. Teg on po$I 1ago, pBIQaa Qia bateltme diko k Qi konkuaa no• valn ¡ravajn poi iciojn dt lo melemlko. klu por venQI lluln perdojn, kanonpafadea mal• kurate la urbon , Tlu bomb11rdedo utes plcl bona al:nplomo prt Qle malvenko aur la belelkempo . le aricrgerdo hevas gnven rolon en 1lu olenslvo de nle Armeo: cn la lebortlol lnttnsl11antt la produk1adon, k 111,n111n1, pr\ la kdai melemtkoj. pi! danQuaj ol tlul, kiuj konlreOstaru al ni per fil~II(! l:e le lron10J. Eatu foal lt: la elttco de llul, kiul belalu k morfas por la aukcuo de n,a 1us1e ldu lo. 
Vlvu nlaj aukcuenreJ ermfJoj! Vivu le Rupubllkol - G,ncralo Miele• Ant~O. la mikrolono dt: ~~dlos1ecio Madrido. 11 m11\lon¡ze ankeO. Jua perol11dl1 tlel: cOn, lores konuaa ni m1h1on, ne havinlc ero¡o n deklari Qin. Onl ataku popolon •~ble vldo de la dcmokrata.J polcnc?J de 111 mnndo. aenkonaclal prl te lek10, kc la ra-!1smo ne almplt 111tikei;ras nin, acd t1ujn demokretloJn. Se ni u1u la unuaj vlkllmo) 110 ca1111 t:ar . onl r~nkontis liulujn, kiu) vendia k perfidia a\an p111rlon, atd H onl n~ ulin¡u le fa¡ron, Q1 a1ingo s t:1ujn demokra]n lendojn dt E.Oropo. 
Tiu Juk1e¡o u1as milllo de la Kapi1alismo konuetl; la lab oria111ro En Hiapanlo la pcpolamu1:>, klu Jem de unu jaro be111la11 por !orft:11 la lnttrven isloJn ~I ala ltrllor to' lukluje port1cavenko, Ni vcnkoa el: H kun!Qu konrraft ni l:lul fdia1oj dt Je mondo! • Deloru t iu el ni sur ala poa1eno. La 1e¡o de 111 trlumro ekapcru aur la horlionlo .l 

t· R,nlcontint, no · . • -1 tstas terural lli rv,g an am.1kon, tiu ti diras, kt li e:stas trompita . -Tio komenco, Ciujn la '. sta¡ murd1stotl Malgraü la tempo jam forpasinta de la ~u_roj de la tomb/ 0Jn . rumat~ne, la murdoj kontinuas ... Hieraú, konlraü la v~nnoj . Antaü kvlº 't 1s .mort!gataj ¡:,ti ol sepdek personal, lnter kiuj dek unu mcifabriko t.ar O !~. agoJ om morlpafis tuj sesdek du gelaboristojn de mu • same, Cium'at,ne ; 1 ira s, ke !ª tieaj bomboj ne eksplodas ... C:iunokte. okai;as vesptre, estas tre dr 1~ !oseo1, aperas kadavroj kripligitaj . Post la naúa. b or o Irinte al T 1 anKtre .tra1ri la urbon.• 
· okdek kvin cent~ ª"."'º• h estas tut e el rev igita. La salajro utas tri pestto l kun fronte Ce la hist~n:' 01 _entule. La. nutrafo ne estas abunda . Oni sendas Un al ria rw ereto Jarama , en la unua linio kun bataliono de. la Leg io. 

tri mon~~o~~ ~a~alfrontoj, .apu d 1/ Celu;bo d: ta Respublik o, Gunter postenis forgesita ¡La k uo~on . L)a s!n ltm o. estas fordetruita, lia fa Sista idealo estas la batali~no d rue_eco. Clrka ~an1a h_11 estas sufoki¡;:a. Oum teruraj bataloi, C:iu' rakont e legia!1~l perdis c!"! ?l t_l da. ~omoj. _lli estas nun en Aravaca. allol . as terura101n. _Pr eskau c1u1, la ud u e, tshs varbataj pe?forte k per ki elg.a¡ Amfn.sog~I. Mul~aJ,. kies .Patroj aü familianoj estis antaUe mortigalai .. ok¡•, o~serv1s s1an v1von kondiCe ke i1i aligu la le gio n . lli utas env1C1g1ta1 . ontrauvole. lli estas tre kompatindaj vikli moj l r Tur ;rn la_kapon dum milita go signifas du ku gloj n ,n la nuko. La disci-binon ~m aph~as P!r teroro . La ofici roi drinkas , punas senmotive so ldatojn. . u ta go 1n antau º! s1a forkuro, Gu nter vidis, ke iu kapilan o or don is fusi1mor-tigon al dek un~ de1orantojn, kiuj rigardante \a forkuron de sep legian ol ne patis. . En la anergardo, la spek1aklo estas senkuragiga. Neniu laboras t.ar la l~b o1:star o estas ekstermita. La kamparo estas s,nsema, pro manko ele tu\abo-nstoJ .. Est~s . gener.ala mals~t ~ . La popolanoj mizera j, envi ::igas Ce la kaiemoj por d1spu11 m~er s1 la restaJOJn de: la malriCa nutrafo donila al la soldatoj. . Po..51 kvmtaga npoz tem po, Gunter aperas nun Ce la lranteoi, kiui situas pl e¡ anta~e . L~ .moralo_ tie estas ka1astrofa. Per terti ra i procedoi oni retenas la homo1n . C1V1lgvard1stoj, okupa ntaj nekonata;n obse rveioin dedi Cas sin al Casado de forkurintoj. lli ricevas po Ciu, kvind ek pese:tojn. R;mpas 1aciQ,o Ce la so ldat aro . Neniu esperas la triumfon d e f.ranko . 
. La 25. Majo, la iuna febo, je la deku nua nokte forkuras. Aliaj konas han ~lan~n sed ili n~ ~u~agas s!kvi \in. -Ne timu, forirul Mi palos alt en per !ª m1lr~l)IO, por ~a1n!g1,. ke m1 ple nu~a~ mian de:von ... -diris al H ma\gaie tu d UU! homfas1sto\. Ftnt Gunter e.tmg1s la \ojalan tranCeon kriante: - Ne pafu , kamarad oj, mi es ta s forkurantol ' -Oni atentis min plej zorge, kun eslimo. Oni donis al mi tabakon k nutrajojn . Tio t.i ne estas tiol C:i tie: esta s homoj, ideoj, kamaradeco . Tie: tstas sovaQ aj besloi, mi skompreno k mort igaj penso j. Ne plu restas Ce mi faiistat ideoj. Mi honlas, ke mi ilin havis. !\un mi volas batali por la Respubliko , kie k kiel a jne: oni ordonos min. En Ci tiu kamp o, la lukto sig ni tas savon por \a kulturo, po r la civilizo , k por la li be:ro de Ciuj popoloi de la mo ndo . Oirinte tiuin vortojn, Francisko -Joze fo Gunter pr o mena s tra la stratoi de, Valenci.o en gaja kam arad eco kun aliaj homoi, a nk aü fuQintaj el la ldista infero. 

ALVOKO DE LA ARMEA MINISTRO 
lndaltclo Prieto, socieli111e mlnls1ro dt Nada Odendo, okeu de la unua d111revt no denle mili10. edru l:s. el 111 lri branl:oj de le Popole Armeo, vermtin el\·okon el klu ni pub\lklg1111 be\en frag-men1on: 
,La dupo1i1mo, l:iem ebomeno, nin mllfoJt p\l neau klom QI torturaa pt:r , lremde \mpctiolismo. Trc iokes 1io kun la ltadh:111 aplrilo de Hlapanlo, aobra lull\o de neclol, k\em la fr,nuo de kt:ikaj hispano! nukle la iancon por ata 1la honlo .. 
Std ..,¡ gerdos1eru, lo¡alal soldelol de ltrO, mero k ecr o por tvhl 1\on, VI envi• clQis por l1opl 111 voion 111 hispana 1\r11nlo. V\ de\oraa nun por rt.nvenl le f\uon dc t:la fremde 1lr11nlol 
le mlli10 u1as akra; l:iu mililo u.taa krucle\ Rczisll. nur ru\111, aufiha por venki Tamen ni devas elproksiml¡i la 1riumlon por hahigi lo fluon de sango k mono , Ni devu lrut repldl¡:I 111 pecon frue kap1an1t le venkoh. La SerQo, k\un la Hlalorlo mella aur le ~ultrol de lo nuna ¡enuacl o el hispen ol u1u tga. NI luk1aa aolel, konlrtid la polenco de le unlvu1<al11 dupollsmo, lnttr la i talO lndifcrt:nlo de 1111111 nacloJ, atd , klo grava,? Ju pll ri:ske le enrreprcno, des p\l ¡lora la aukccaol 
Soldetoi. 1idtl11] 110\dalol de lu o, mero k acro : Al vi, nur al vi, apar 1fnaa 1\u loro. }(onken:a Qin! VI ne \uk1aa por la br.no de dlnaallo nek por la prlvll~ol de !uptra reo.da kallO. Vi lukln por _la dl¡no k libero. S1arlgu 1\on~ f.bll¡u_ do kf: Hlspe-nlo u tu nulo por 1lul home\ kvahloj. poven1e, poa1 firma t:nrod1klgo. d1•don\ la malu• \ ra]n fruklojn al lti lula mondo; aame kit\, anlti\\ J11run10J, QI malfcrmls vo\o\n por la clvillio. ddendentc, anleO propraj rtQol, le rajlojn de popo\enot. Sotdetol de la Rupu• bllko! le Homero vln rl¡erdu, la H\11orto vln eltndn, enlallen, entetl;en tlamh 
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loj akordigas, k .. ci,uj .iliai_ h_om?j scias 
ciam kion ili devas fart en cm rno. 
ment~ de _la bata lo . Ci?i posedas po-
litikan spiriton, klara~ k kon~retan . 
Tiu estis unu el la premisoj, kiuj ne 
sajnis tia al _ ctui .:"~iuj pe ; povi~ ~Otn-
preni, ke nía Armeo bezoms esti 

0 .FENSIVO DE .. NOVA ARME.O 
! Diri, ke ni venkos car ni pravas, de ia retirigo k la iacigo . de centoj ·da 

estus nur romantika argumento. De- kilometroj-akceptis ilin -kun gojo k 
komence, fidante cion al la improviza . espero, k ekmarsis pos~ la masinoj, 
impeto de la popolo, tio riskis pereigi · · revante pri n.eebla rekonker3 . 
la plej bonajn klopodojn de la amasoj. Nuritage la Popola Armeo portas 

Gis kiam la vorto •organizado• • .antaií ·si, en sía Iiberiga vojo, longain 
ne estis ripetita multfoje, Iá popolo vicojn da tankoj, kiuj forigas ciun 
ne sukcesis havigi al si taiígan armi- baron. La tankoj de la popolo estas 
}aron. Nun jes, nun la popolo po- armilo bone uzata. La hispanaj junn-
sedas armeon, kapablan armeon, po- Joj, kiuj gvidas ilin , posedas gústan 
tencan k aiídacan armeonl sencon pri la · vivo. Ili scias, ke gi 

Kun tiuj soldatoj; harditaj, forgitaj vaioras multe por lukti . Tre malmulte. · 
en · la fajro de la milito, ·oni pavas · en la hora de la morto. 
trakuri kilometrojn k transsalti la vi- Oni rigardas , kiel la tankoj grim-
lagojn, kiujn okupas la fasistoj . Insta- padis la montetojn , en atakó al vilago 
ligis la malamikaro en tiuj vilagoj . . Ili Quijorna . Kelkaj falegis sur sia dorso, 
kredis, ne plu esti devigataj forlasi vundite de la kanonoj de la fasistaj 
ilin. En la plej ·bonaj domoj, ili stari- pozícioj. La aliaj kontinuis k pistís la · 
gis la oficejojn de • Falange Espa- · tranceojn de la civilgvardistoj. La 
ñola • (•). El la stoploj ~Iigis la vicoj de tankoj cirkaiíis la vilagon. 
«kacikoj • ( .. ) kaiírante, por .igi ree . · 
vilagestroj. La bretaroj de la ·vinven- · 
dejoj -stopigis per boteloj de brando 
kun etikedoj, kies tekst ·o estis: •Vivu 
la cefgeneralol-. 

Oni ne tirnis genojn tra tiu flanko 
de la fronto . Nek ili supozis, ke ¡.,ovus 
süoíte alveni armeo tiá,- kia · gi pré- · 
zenti gis antaií iliaj tranceoj iun ma-
tenon, bruliganta de suno. La fasistoj 
dronis en siaj tranceoj. IJi atendis, 
pleje, kelkajn disigitajn batalionojn. 
Sed , neatendite, ili konatigis kan tiu 
vorto: •kapabl eco»I 

Alvenis du eskadretoj de aviadiloj 
kun la flugiloj rugkoloraj. Je sescent 
metroj , ili bombardadis la poziciojn. 
La bomboj falis en la tranceojn k en 
la remparójn brikfaritajn . La casaero- -
planoj rnalsupr enigis rapidege k mi-
trali s la pikildratarojn. Je tri mil 
metroj , flugadi s intertempe la italaj 
«Fíat •, rifuzante la batalon. Tuj ka-
meneas nía artil erio . Niaj soldatoj ne 
malsparas obuso jn. De la rnontetoj ni 
vidis trali la celon , situanta en kva• 

Almenaú per emblemoj, la hispana fasismo 
trompds nen!un! ·Jugo k sagoj, kiel klara 
blaz ono, malindigas muran de grava vila~o 

jus rekonk erira en la fr onto de Madrido. • 

Fera cirklo cirkaií la fortikaj~j de Ja 
fasismol Kaj ili sufokis la reziston de 
la intervenistoj . Fine, i1i saltis far el 
la tranc~oj k kuris, kuregis supren al 
la monto, aiídante la mortigan avizon 
_de niaj tre laboremaj mitraliloj. 

"' . . 
Ciu revolucio kreís grandan ar ~ 

mean. Armeo malsáma de ciuj aliaj . 
La Fran cio de 1793. k la Rusio de . zaií nigr a funelo. Ekves ·perigante, la 

kanonoj daiírigis sían senlacan pafa -
don ~ disfalig ante murojn, kun afisoj 
«falangistaj• pri jugo k sagoj . 

_ 1918. scias multan pri tia. La re~o-
luciaj armeoj havas multajn man-

. k_ojn, gis íli alvenas al organiza 
?unkto ._Ili estas impetaj a rmeoj, sed· 

Oni memoras tiun vojkrucigon de sancelaJ . Armeoj rapídaj, sed rapi-
Pinto, ce ·la soseo de Toledo, kie oni ?~co _pavas fluí plurdirekten . Poste, 
vidis ekaperí, en Oktobro, la unuaj ih far1gas grandaj armeoj. Kiam tio 
tankoj de la solidareco . Estis tre mal- okazas, _ la f!~º de la revolucio, de la 

.... 
1 . N' . ld revoluc1a m1hto-en nia '·azo · . . 1 mu taJ. ta¡ so atoj-kun la angoro .1. "' , c1v1 --- . . mt 1to, ne provokita de ni - ¡-· •. 

,., •H ispan• Palan¡o,. - Sprclf • lollsf• movado, poste . . . d ' a 11g1nta 
pollllk• kun o de la mllllrlbelo. • Je tnVa milito _ · proksimigas. 

¡• ! ) •C•clquc• .-Pollllkatcafro. klu duonltGdr rr¡ls , Tto e ble okazos en Hispánio. Tiu' 

politika armeo. · 
- Pro sía spírito - forta spiríto, kiu 

kapías la jus alvenintajn rekrutojn-
tiuj hoinoj sin jetas blinde kontraií la 
malamikp _. en la fronto .k .,.!!:.ªP ASas, 
sentí me anta~ la terura pafado, s·uper 
la abismo de brulanta tranceo .· 

Ili . estas soldatoj, kiuj griinpas 
moriteion , enmeze · de la krucigantaj 
obusoj de la ítala ar _tilerio, k~n la 
fiero de kanto proleta en la buso : la 
grandioza kanto de ·«La In!ernaci o•. 
'V//,,// ,r,'/,r//;/ /,V/,r//~': /' //;,w, :/PV #,1V/,,//,W ':/~~// ,, //~u_, , , -r, u, n,, '/ll 

KONTRAÜJ.D~A PROPAGANDO 
La fasismo etendas siajn intrigojn 

al la franca zono de Maroko. Spe• 
'Cialaj agentoj ekspluatas la tradician 
malamon de la mahometanoj al la ju-

.. doj. Oni enkondukis en tiun regionon , 
verkon en araba lingvo; kies tilolo 
estas •La juda dangero~, traduko de 
franclingva eldon o . . - ' · . 

En la kovrajo estas jenaj vortoj: 
•Tiu libro enhavas la informojn de la 
publikaj k sekretaj kongr esoj de la ju· 
doj k ilian gvidlinion por disvas tigi 
si~~ jnfluon sur la Terglobo. Ói pu· 
bhktgas nun en araba lingv9, por ke 

. ~a mahom etanoj konu la judan dan-
geron · k po vu sin gardi kontraií gi. La 
verko konigas la celon k intencojn d~ 
la malamikoj de la mondo.• 

La _ver~o enténas antaiíparol on, 
•VortoJ de Junulo », per kiu oni incitas 
la mahometanojn kontraií la judojn k 
la framasonojn . En gi estas .dirit e: «La 
civilmilito hispana estas frukto de la 
Fr~"!~sonaro k de la Judaísm o; bal· 
dau g1 ne pavos esti detenita en la 

1
limoj de Eiíropo, gi etendigos tra 
Norda ~-friko k eksplodos fajro de 
nova mthto tutmonda · .• 
• Car la · yerko estas malpe rmesila 
en la franca Protektorato de Afriko, 
1~ Juda Ligo _de Rabat petis de la Re· 
g1staro, ke la ekzempleroj trafintai 1~ 
ma rokan teritorion, estu forpr enatal-

. La- Fasismo ja ne perdas · tempon-
Ú1 estas agemal Zorgu ciuj •pri gil 

f 

_N Eb E R-tA N DAN OJ! 
:
11 

La dzn'l.r~ k traf4 · npero de ta nederl0nd
0' ngvn reeldono de POPOLÁ fRON T __ 

-~evas esrl, por vi ciuj, honor a nero kole~ 
~vn ._ Ln kuroQal ini ciarinloj , kiuj tiel sukcC'! •lv~~t: 1am · du numerojn dezlras rerv~[u 

. un vi la laudojn k : zorg oJn de. i:11~~ l~boro. Helpu llln tuj senhezitel SkribU 0 11 mem al Jena adreso : 
•nkor.O ;•anla!i ,. mllllo, •• hlapan11 vll•t ol . . • korpusoj estas .pretaj . . 6u1··.·l·11·a1· . J . ,ar.mi.,__" · K-do _H. J. NIBUWENHUtZBN 

L1111khof, 'fJ7 • ..:;. HA.00 . (Nederlando) 
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TRAGEDIO DE RABISTOJ La batkoJ , ett mlrfndel2• kootraato al fdl1toj 
metodoJ, detrult morale la eftkoa de forlaseoda 

. maSinaro aur per volon ta forlro de la bomaJ brakoJ. . . 
MAS-IN ARO SEN .U-TILA 

Kiam la germanaj aviadistoj detruis la baskan regionon k · ekstermis 
senkompate la enlogantojn, Franko sin turnis cínike al la mondo k diris, ke 
Durango k Gernika E:stas fordetruitaj de la •ruguloj• . 

Neniu kredis tiun kalumnían mensogon de la éefgeneralaco. Des pli 
granda estas tíu falsajo, post legado de la manifesto, kiun Prezidanto Aguirre 
dissendis al la lula mondo. En gi, la Baska Registaro proklamis, ke forlasinte 
la cef~rbon, cío restis en ordo, sendifekte funkcíebla. La baskoj povus esti 
ruinigintaj en cindron la fabrikojn, la masinojn, ciujn ilojn de laboro de sía 
rica zono, anstataú Jiveri ilin en bona stato al la okupontoj , kiuj uzus cion 
tuj kontraií la evakuintoj. Sed la baskoj amas profundege sían naskiglandon 
k i1i ne volis fari al gi malbonon, laií kruda, sed natura lego de milito . 

Tie restis do, pretaj por funkcíado serve al la novaj mastroj, la kolosaj 
fabrikoj, kusantaj eirkaií Bilbao, apud la rivera, kun. la neeviteblaj damag~j 
okazigitaj de la fasistaj artilerio k aeroplanoj. Krom tio , la laborejoj restis en 
bonaj ko!)dicoj por tuja produktado. Kun dolora, la laboristoj forlasis cion, 
sed iJi ne kuragis detrui gin. Tío sajnus al ili, ke ilia koro estas samtempe 
detruata ... Karese ili adiaiíis la laborlokojn ce sía necesa forir~. 

La tragedia de la rabistoj estas instrua k plensignifa . La novaj fasistaj 
mastroj ne trovas brakojn por la fabrikoj. Ankaií ne por la tiom sopiritaj 

. LI digna htnlih Prezidaat, ~'y Baskio Aatoao Aguirre minejoj. Nek per petoj nek per minacoj , ili sukcesas var bi laboristojnl Soleco 
egas cirkaií la senfruktaj ricajoj. La gigantaj kam entuboj staras senfumaj . En la ciam ete rné bruanta zono, pezas ·• 
lumbe nun densa silentego. Mankas brakoj por pagi la fakturojn de Hitler k de Mussolini. :Mankas brakoj p9r 
rodukti milifmaterialbn por Franko k liaj aliancanoj. Urgas solvi la probl emonl Ilí supozis, .ke la konkero de Bilbao 
onus al ili senlimán ricecon k. eblojn senlimajn. Sed ne restas laboristoj en Bilbao. Se restas kelkaj, ili sin kasas, 
e atentas la alvokon k sereas la manieron, profiti la noktan mallumon por kuri for, al siaj klasfratoj . 
.:...: .. La •;iadistoj • k, la invadistoj ja pavas fari perfortan varbaddn en la cetera parto de Hispanió sur kiu ili regas 
ií importi sklavecajn homojn el ie ajn. Sed ' ili rapidu ; íli gajnu tempon, car la cirkonstancoj _es .ta~ a:1 ili, de tago ai 
ago, pli malfarnraj. Ka j fine, ili bedaiíros, ke j1i ne eltiris al si eiujn promesitajn rezultojn .el . la konkero, kiu laii 
eklaro de Franko mem , kostis al ili dudek-du mil homojn. Konkero, kiu-ili esperis-estus la slosilo de Ja milito. 
ed la milito koméncas ·nun, niaflanke, post longa unujara streca rezisto de la popolo preskaií sen armeo, gis · nun ... 

n1pArA gr11LAMO Ordin a ra k gentila tll b tli . kutimo, J nte~ ko~egoj, 
estas la mtersango de 
ilíaj respektivaj eldo-

najoj. Fidela a l tiu elementa norma POPOLA 
FRONTO. vizitas akurate éiunumere la redak_:-
tejojn de eiuj Esperanto-gazetoj el kiuj,_ preskau 
ciuj komplimentas nin per s~ma r_ec1prokeco. 
íamen unu el la esce pta1 kazo1, de sistema mal-
atento' al ní a gazeta ekzisto, estas la kon~ta 
periodajo el Budapesto •Literatura Mondo• km, 
Ira bonanima kampo de nía verda movado , pe-
dante k memlaiíd e fosas nur sían propran sulkon 

Ni ne almo za~ amikecojn, kiujn cetere ni ne 
bézorías . Ni mericias nur kolegan «samidrnna.~• · 
konduton por publika jugo . Kompare kun g1a 
luksa papero k dika paga ra, nía modesta revu elo 
ne gajnas poentojn. Sed ankaií ne; ho, tut e nel 
gi perdas la moral¡m pr~stigon de humana ".erk?, 
kiu ricevas, por sía mate_ri a vivo, la cent1mo1n 
de kvin miloj da legantoJ , k gl~tas, s~b pr~mo 
de angoraj cirkonstancoi, ho_ro¡n de. npozo, i:e: 
zervojn de sano k ec pecoJn da vivo de s1a1. 
prizorgantoj, srn forgeso, en kruda k tro seka 
temo al stila es telíko kun atento al arto k sen 
ofendo al la bona eduko k socia deco . · 
. Car la negoc o estas la negoco, el tiu ei 

s_enpaga reklamo por •Lí~eratu~ a Mon~o•. proÍ 
file ni faris ankaií memlaudon, 10mete imit e_ ª 
grava tre komerca paro, en lula argenta duopo ... 

.. 
KOMITATO PRI 

NE - INTEA.VENO 

La apaco' prezentas csenkulpl~ojn, -111 Ía iuRistoj. ------- ---------------"-La fid .el _a · -ns ·ulo 
· Unu sola 'insulo, renvers inte antaü unu jaro 1~ internan 
fasismon. reSJis fidela al la Respubliko; Ri estas Menork11, dua laü 
11mplekso k_ unua laü slraregia vidpunkto, el la kvin insul oj de la 
~aleara arkrpelago. _Mahon , gaja cefurb eto de liu polenca popola 
c11adelo , ~? la Med11eraneo, rezistis jam mulIfoje la atnkegojn de 
la ita la _ras1~m_o; sed ~ah?"• ~un obslinaj delendantoj, per laügaJ. 
kanono¡, fallg1s mulla¡n nrgra¡n aviadilojn . La sola respublikana 
in~ulo, m~delo_ de sindonemo k logo leco estas unu mirinda ek• 
zemplo pri kuraRa loRanlaro, k i u bl oki ro cirkaüe de malamika 
maro eltenas gardos rare la ra¡·ron Jiberon I< d. d 1 H" . . . , 1gnon e a nova 

ispanro, k1u rrgardas klel juvel on la solan insulon, kiu nun bala• 
las k,?nlralí la plej modern a! pirotoj de lo ontikva maro !orina. 
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~8-~ _______ _.!P~ ·~o~P~O~L~A~_:F~R~O~N~ ·_:T~O::_ __________ __ ··o NATUBA KONSEKVENCO pro nia terura mi~~t~ estas la kreskanta plikarigo de la papero, posto, presado k khs~¡ por la eldonado de POPOLA FRONTO. De la unua numero g1s nun triobligis la prezojl Pliaj vortoj superfluas, cu ne? ••. 

POPOLfRONTA LETERUJO v. s._ Srrunice, Pr11i111, - Responde al 
via p. k. ni K-do. forenc, vi ricevos stnpa¡t 
nian bultenon . ' 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO 
nur por mono 

GUSTAVE FARENC 
M, Rue Brise·Pnin 

Postcekkon10 1b944 Orleans 
ORLEANS (Loiret) FRANCIO 

NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono de hol1nd1nol 

PETRO van der PLANK 
Van Speijkslraat, 48·1 

pos1Airo 24~42 
AMSTERDAM W. Nederlando 

o. N.-Srockholm- !<un estimo ni tlankaa pro via monsendo k tre specinle pro via interesa, elkorn k ~usta letero. Akceplu sin. cernn saluton! Ln gaze1eltr11nc11joj kun · Ira. 
dukoj 1rafis nin. . 

ANGLIO.-K •do O. MELTON.-2b Fowler Str . Nechells, BIRMINGHAM 7 SVEDIO.-ARBETAR ESPERANTISTEN.-Barnhusgata '! 8 B. g. n., b., 

. J. A.- 97 Brignda Mixln -Carl11gen11 - t,¡¡ 
sendos al vi ·ekde nun POPOLA FRONTo. La 11bono estas l11üpov11, ne deviga ksen fiksa tarifo . Ln elspezoj kreskas! • 

F. V.-Tarrasa-Ni nolas, kun danko, la enhavcn de vln pos1karto. PostAiro n.0 M411, STOCKHOLM J. M. Ta.rr11s11 - · Danke ni ricevis leteron kun sciigoj k nlablaj vortoj por ni. 
BELOIO.,- K•do M. DELFORGE .. - M, Rue de Heigne, 

K. B. - Albacete • Ni ricevis viajn ieterojn, Monon ni kvitancas en 111 koncerna rubriko, Ni presigas 111 alvokon, de vi indiki111. l.4 numerojn, kiuj mankis al vi, ni jam sendis. 

. PoslAiro 199106, CHARLEROI 
REDAKCIA ADRESO . POR t10 ALIA 

POPOLA ·PRONTO-Mar, 25, Valencia (Hispanio) M. M. - Tnllin - Ni leg is kun danksen10 vian s11t11111n pos1kar1on. Libervoian mondo-nacon vi povas ser.di al nia Perant o tn 
Frnncio. 

Bldonkvanto de ci tiu numero: 
5200 ckzempleroj · 

NIA MUNICIO 
Valencia esperanlistaro . . 
O. P. de G,- Barcelono .. 
P. S.-Orihuela . . 
K. B. - Albacete . . 
J. M. B.-Cedrillas, 
L. C. - Cedrillas. . 
F. C.-Cartagena.. . . . 
A. M.-Beneluser.. . . •, 
J. R.-Villareal.. . . . 
L. V.-Haarlem .. . . . 
Sekcio FLE.-Aalsmer. 
D. v. M.-Ams lerdam. 
H. W.- Amsterdam . 
H. S.-Amsterdam. 
A. L.-Amsierdam. 
A. L.- Sonburg ; . 
FLE -anoj ·noklpromenantoj .. 
Sekcio FLE--Sehagen . . . 
Sckc io FLÉ • Zwolle. • . . 
Sekcio FLE !i-Rolle,dam,. 
G-kdoj. V,-Meppel. 
K-do. L.-Meppel.. . 
J. T .-Skarblacka .. 
C . . f. N.-Tillberga. 
L. ·A.-Skovde. . . 
A. M.-Monlpellier. 
O. N. - Osiergatan. 
). W.- Morlaix . . ·. 
L. A.-Minneapolis . 
Oroupe Esp. du Travail .-

1.ens. • • . . . , . 
tek os lovaks . , . . , . 
Mlle. L. L. -Toulouse. . . 
Klubo Esperantista-Ama!., 
C . V. - Vaulx en Velin. 
V. S.-Praha ... 
M. D.- Charlerol. . . 
M. L.- Sr. Quentin. . 
K-do. M.-SI. Quenlln .. 
A. A.-Savig ny s/ Orge . 
J. B. - Oahlonz .. 
) . K.-Plzen .. . 
P. P.-Parls .. . 
K•do. D _:P ar Is . 
G . N. - Stockholm .. 
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INTERESA PE TO · 
Ni insiste petegas ciujn enlan-

. dajn · esperantistojn, kiuj dejaras en la 
Popola Arroeo, cu en la batalfrontoj, 
cu en ia arierga.-do, sendi al ni sían 
nomon k adreson, por pretigi korople- . 
tan liston de esperantistaj armeanoj . 

M. E. - Córdobn {Rep. Argentina)- Alve-nis via letero kun bankceko, kiun ni pravos enkasigi. Se ni sukcesus enspezi , ni kvitan-cosen •Nía Municio•. Snluton k dankon! 

INFORMEJO 
ONI INFORMAS, KB KONSTANTE vi devas diskonigi la en• havon de niaj 11rtikoloj por helpi la luk• ton kontraü la fasismo. 

FERVORE vi deva~ popul ~rigi Aenerale ni11n gazeton, ínter viaj amikoj k kores-pondantoj , por helpi 111 praktikan aplikon de Esperant o je la servo de la popolal libero , kulluro k progreso . 

K-do. Enrique Martín Rubí, kredeble mor1i1 surfronte, batalanle kontraü la lasismo. Plu11j detal oj haveblaj e~ •Laborista Esperanlo •Grupo>, Sir. Milicies Cata· lanes , 56. - TARRASA {Barcelona) . La Austa adreso de nia kunredakloro, ltama· rado R. Kiles estas 1iu, kiun ni publi· kigis en nia anlaüa numero, sed sin la vor10 GUADAL A)ARA. KONSCIE vi devas kompreni, ke kiam·ni skribas la esprimon •nla• gazeio, tlo plene signilas ke Ai esl as kune yla k nlt 
ENTUZIASME vi devas labor i

0

p~~ k: ';a kom_una verko estu grava gaú:10 espe-ra!111sta kun multaj, 1re mulla!, milo¡ plt da kon1en111j legantoi en la tuta mondo . Tio es1as ebla, et la rile atinge• bla! dependas nur de via kunlaboro ... 

LASTA HORO 
N ea tendita eslis la popola ofen-

sivo rn la sektoroj d·e Madrido. La 
malaroiko perdis gravajn poziciojn el 
~iuj gi, per fur ioz aj kontrauatakoj, 
mtenca s repreni kelkajn . En ciuj cete-
raj frontoj la s ituado n e montras 
reliefajn sa ngojn. En Ja aero, la res-
publi _kanaj !lugiloj plene roastras · la 
fasistoj perdi s, duro unu sema jno' r 
ol kvindek aviadilojn; en tiu s~!~ 
spa~o ni perdis nur sep . En la inter-
ºª:1ª fronto' ni a prestigo kreskas 
da~re en la popolaj tavolo j , duro la 
sa~~tad~ tr e per sis te agas en la angla 
1\1msterio por eksterlanda¡· af . eroJ ..• 
Presefo . de J. Olmos, Alican1e, 311, Valen~ 

NOVA GAZETO HISPANA La esperantista¡ kamaradoj de la C. N. T. en B!lrcelono aperiiras jam, kun nova k placa pres1sta ve~to,sian satatan ga zeton ,ln!orma Bulteno • k1u detale k en1uziasme de!endas, en ril~to kun nia lukto anlilasista, la speci· fajn v1dpunk1ojn liberecan ain Je tiu veterana :sindikala organizo . Anlaüen, amikoj! 
, .. 

HOL!MDU VOLOftTUlOJ KM HISPUI0 
ATENTUt 

Nun «Popol a Fronto• ankdií ape· r~s . holandlin gve, la prizorgan!oj ~e-c1d1s se ndi gin se npa ge al ciu, en H1s: pa~io, batalanta k -do . Bonvolu se?,d~ k d1s_vasti gi tuj ci tiun novajon al ciu\ loko¡, faru peton pri tío al k-do : 
P. G. v. d . Plank - v. Speikstraat, 48, !). AMSTERDAM W. (Nederl ando 

KORESPONDAD0 
Slmpla trillnla anonceto 4 t fr. 
HISPANIO. - SAT•ano batalonta en 1ª Internada Brigado peldS !o1oma1erialon p,,r . r apara10 •Kodok 620• 1. c. lllmrulo de gr~~ deco 9 x b 1 2 cm. Por ciu filmo unu [olOiJ interesan de la fron10 mi sendos kun fil 1. subskribo. )ohano de Slrasser, S. ¡¡. Plaza Allozano n11m. 71.-ALBACETE . 
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tNfORMA BULTENO INTERIVACIA PR.I 

1-ooNO DE GRUPO LABORISTA ESPERANTISTA VALfll[fA 
r;;:oAKCIO KA.J ACMINISTRACIO: STRATO MAR , _ NU 'M. 25 1!11 (Oi1paoio~ 

KO'NKURENco· INTER LUPOJ 
La hispana popolo ne bezonis multan tempon 

por malkovri la rubon de la malica politiko de 
S-ro. Eden, kiu fakt~ estas plia malamiko al niaj 
pezaj klopodoj por digno k libero . Nía plej alta 
historia merito estas ke la hispana Respubliko 
batalas kontraií tri nacioj, kiuj rekte gvidas _ la 
internan ribelon kun la hipokrita apago de la ínter-

nacía diplomataro, kiu, sub ruza preteksto limigi la konflikton k gardi la pacon, 
teksis kanajle specialan sistemon de sufoko kontraií la legitima Registaro. 

. Kion pretendas Britio? la respondo estas rapida: konkurenci kun la 
fasistaj statoj pr.i la posedo de Hispaniol Jes, la vero-tragedia vero por nía 
brava k oferema popolo-estas ke la angla konservatíva registaro nu r ha vas 
nun neskueblan celan: forpeli el la rondo de Franko la germanojn k italojn 
anstatauonte ilinll Kontroli perfidon povas estí negoco ... 

Nur unu granda k potenca popolo, Sovetio, klare komprenis la ludan; 
alía granda nacio, Francio, heziteme akceptas la manovron kreriante, ke la 
angla ínfluo estas mal pli dangera , apud la Pirineoj, ol tiu de hokokruco sen 
v11aloj. La cedo pri militrajto al Franko estas la kerno de la manovro . Anglio 
jonglas perla kondico pri f~ríro de la vo lontu loj car tío signifus la finon de 
la ítala-germana influo. Tiam la angla imperialismo pretigus akirí gajnon el 
tia situado k sendube gi protektus la gr upon, kiu plej facilanime restus safe 
obeema al giaj interesoj. Tíuokaze certe gi pro tektus la bandon de •pa triotaj• 
perfiduloj, kiuj kapablas vendí s ían patrien k cion vendeblan. 

Car tiuj intrigoj k komplotoj ínter lupoj ne estas tiel gla taj, kiel oni 
povas imagi, la farso enu e k tragike plilongiga~ .~em~jnon post semajno. 
Evidentigas. ke Anglio ne deziras rapidan solvon gis ktam la tereno estos 
hone preparita al tiuj abomenaj intencoj. . 

Tiu monstra koncepto de la diplomata politiko nur trovas barojn en la 
obstina volo de la hispana popolo preta venki honeste aü digne perei. Tia!, 
ankau en eks terlando, nur la energía sinteno de ciuj popoloj devigos medito~ 
al angla¡ politíkistoj. Laií eksklusive hispana vidpunkto, la militrajto a l fasista 
Perfido estas nenio nova. éu la ribelintoj ne guas ~akte tiu~ kom_plezon ekde 
la komenco? Cu ili ne dronigas senpune s ipojn pro tektatajn de brita k alina-
ciaj flagoj? Tiu hontinda panoramo estas nur la eks tera aspekto de la surda 
konkurenco ínter maljunaj k junaj lup oj, kiujn la diversaj brancoj el sana 
Popolo <levas scii sam e malkovri k ciel ajn venkobati por povi marsi libere 
sur larga soseo de vera Demokra tio : 

Hispanio dejaras nun en sía posteno . Sen pauzo en la lukt o gi kons-
tatas la aperon de nova malam iko internad<'! suh la kapitalista ombro de la 
Borso de Londonol En lupa konkurenco, estas moko la famo pri kavarilecol 

DANKA BABILADO 
La realo, pl ej ofte, eslas b11to por la -fan-

taz.io. En la esceplaj fojoj, kiam okaz:as la 
mal o, supera Rojo sprucas sen mezuro. Tiun 
agrablan emocion ni Ruadis dom la rapidaj 
tagoj de nia viz.iro at ekstero por travivi la 
debarojn de du lab orisraj Kongresoj . Dornoj 
el fanatika malico ne vundas Ira la vel uro 
el Rusta kon scio ! Maruraj frukloj , de kom-
prenemo k simpalio al popolfronlismo , estis 
mitda regalo por nia instrua pilgrimo de 
urbo al urbo. de hejmo al hejmo ... 

Ni, ci11m prerai al ruja polemiko, eble 
iomete rro rigoraj antaií erara riproco aií 
senfundamenra atako, konfesas hones te nian 
nula n kapablon po _r esprimi laiídoj n k laiítigi 
dankojn. La inrimaj sinceraj senloi pri amo, 
danko k 11dmiro, r iskas aperi kie l mallertaj 
balbutoj se ili fo rlasas la delikalajn k mis-
teraj n celojn de la homa konscienco. 

La plej simbola babilado, pri nia eterna · 
danko, esrus do konscrvi blanka la angulon 
de ci tiu rubriko . Tamen , argi lo ia m povas 
esri selo de juvelo. Ciuj niaj bonaj geamiko j, 
el la kongresaj amas oj. kura Rai kunlabo-
rant oj k zorgemaj gasriga nroj , legante ci 
liniojn, devas akcepti k gardi nur la vortojn, 
~iuj res111s virge ne dirit aj , kvazaií rezervo 
de Corto neelcerpebla por la nobla k alta 
tasko de ni a popola entrepreno . 

En especiala ku nsido. kiu dense stopis 
grandan cambron de kafejo, ni aiídis suges-
lojn, rimark ojn k !r e interesajn kri tikojn. En 
agrabla medio ni éiuj srudis, tre seri oze, l a 
_poz il ivajn flankf'jn de kel kaj ripr c celoj k 
plendf'j. La lega nrarodemokr ateskizis vojon, 
ki un plezur e ni akceptis por uril e varri nian 
karan infanon, kiu ne haz.arde fariRis kom una 
banto, ko incida punkro, por jam pli ol kv in 
mi loj da esperanristoj, el rr e malsamaj ren-
den coj sed ci uf klare akccptin taj, sen rezer-
voj, la rekran lukt on konrraií l a fasis mo por 
savi la ho man digno n, por savi la kulluron, 
por savi rrecize Espera nron meml 

La popo lo estas motoro, jen firma kon-
vinko nia kies deílnirivan trajron ni konfi ~mis , 
kun Rojo , dum longa pi l ,:¡-rimado de kunsido 
11I kunsido, de hejmo al hcjmo, tra la bruo 
de la s tr atoj. el plej div ersaj urb o j ~uantaj 
pacd n traíikon sen rerurn zorgo pri mililo. 

En ~alproksímu Oriento, la s~ma dr~ko detruon sor pocon ~e antikva popolo! 
{ªPªnto aplikas en Cinio la vabomen~ ¡n metodOJ? de 1. Fasismo. ~e en ~a mond _o ne _Jam plu_ ekzistas juro k 
e~~. almenaií restas ankorau popolo1 tute preta¡ batalt por detr~I ~ngo¡n de fr1pono1 k hont1gi pasiv econ de 
Ílltstroj. Fratoj de Cinio, per sama heroeco k sankta fervoro m nm helpas reciprokel Antaiíen, spite cionl 
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"C . N. T." ciut11g11 jurnalo, or• 
gano de la N11ci11 Konfeder11cio de 
L11boro en Madrido, m11ll11üdas 111 
nov11n politikon de P. O. U. M. kiu 
agitas nun denove por L11borist11 
Revolucia Fronto. 

La konfederacia gdzeto diras: 
cL11 kamaradoj el P. O. U. M. ne 
devas lasi sin misorientigi per 111 
konsiloj de tiui, kiuj ne traviv11s 
nian revolucion nek per sia nuna 
animstato . l(un la demagogio oni 
iras nenienl La Antifasisra Fronro 
devas esti ncpre deíendata de ciuj, 
kiuj vere vol11s venki en la milito 
k firmigi, en la ariergardo, la ne- . 
cesajn kond icojn por marsi poste, 

• per sekuraj pasoj. trc, la vojo de 
sociaj k politikaj progresoj., 

L11 anarkistoj de C. N. T. koin• 
cidas Jo kun la objektiva kritiko de 
nia bulteno pri sinteno de P. O. 
U. M. Ank11ü estas traía la 11ludo 
pri 111 konsideroj de tiuj, kiuj ne 
rekte tr11vivas la hispanajn aíerojn. 

POPOLA F~ONTO 

NOTOJ PRI LA INTERNA POLITIK0 
' 1 

• La Interliga Ko- al tiu ]ando, kiu amike rilatigas . ku~ Hispanio estas 
mitato de la partioj tute maljustaj k ne plu estos permesataJ. 
Komunista k Socia- .Tiu decido de nía registaro estas aplaudata de éiu 
lista j°us publikigis honesta antifasisto hispana, kiu konscias pri la valora 
la bazojn por ko- helpo, kiun ni suldas al Sovetio, enmeze de la senagado 
muna agado de am- de ali aj «demokrataj • potencc,j, kiuj fordonas malavare 
baií organizoj. La . sian dignon al la fasistaj regnestroj . · 
interkonsento tu- • La C.N.T. vizitis la Prezidanton de la Respubliko 
sas jenajn ko11kre- antaií kelkaj tagoj. K-do. Antona, elstara mertlbro de la 
tajn punktojn: •pli- organizo deklaris pere de la jur~aloj: •Ni estas ekza. 
fortigo de la poten- menintój la militan situación k la politikajn cirkonsta n-
co al la Poppla Ar- cojn kontraií la ribeluloj k kontraií la invadintoj. En 
meo. Akceli la kre- kunsido de regionaj komitatoj de C. N.T. ni prenis unua-
adon de vigla mi- · nime la decidan, ree oferti la helpon k kunlaboron, per 
litindustrio . Akti- . niaj propraj elemento¡, al la Registaro de la Respubliko 
va agado pri orga- car ni kredas, ke estas nepra <levo, en ci tiuj momento¡'. 

. nizo de la fortikigaj firme apogi . tion, kion la registaro reprezentas k parto-
laboroi. Kontribui preni la gvidadon kun la programo gajni la militon k 
intense ' al perfekta kanaligi la revolucion, laií vojo konvena por la nacía 

organizado de la Transporto. Ordigi k plani la nacían ekonomio. Ni r estis tre kontentaj je la vizito fa rita al la 
ekonomion. Tendenco al amikaj rilatoj kun la etburgaro · · Prezidanto, kiu atente aiískultis niajn proponojn .• 
Rigora ordo en la tuta !ojala zono. Sindikata unuec¿ ' • La mistera mala pero de Nin, gvidanto .de P. O. U. M. 
ínter U. G. T. k C. N. T. Junulara unueco. Internada elvokis ekscitan animstaton ínter tiuj, kiuj akuzas cer· 
unueco. Lojala konduto kun Sovetio: tajn elementojn, esti la aiítoroj de tiu stranga okazaj o k 

Tío signifas gravan pasan antaiíen en la vojo al la tiuj, kiuj proklamas, ke Nin estas kulpulo k tia l Ji savis 
efektiva unu eco de la du brancoj de J'Marksismo, kio sin el certa puno per forkuro, protektite de fasistemaj 
certe in fl uos efik.?- por - plifortigi la poten con -d~ la -- -•helpantoj, kiuj kas e- agadas in ter ni. -Kompreneble, la 
proletaro kiel akso plej firma de la miHto. . disputo estigis ínter P. O. U. M.-anoj k komunistoj. 
• La Konsilantaro de Aragono, institucio, kiu kaiízis, La -~ocialista gazeto de Valencio, pritraktante la 
kaiízas k kaiízos ankoraií longtempe grandan diskuta- aferon diris, ke Nin estas kulpigata en la proceso, kiun 
don ínter giaj kreantoj k giaj atakantoj, jus estis fori• la tribunalo sekvas kontraií Ji, pri tre konkretaj deliktoj. 
gata de la registaro, ne perforte car gi mem akcepHs kiuj p_reskaií certe rezultigus al Ji iun severan verdikt on: 
sían likvidon, laií sukcesanta plano de la registaro. Ni tial sajnas rnalvere, ke la komunistoj povu deziri aií oka· 
ne volas ci tie ·hodiau fari kritikon pri gia tuta bazo k zigi lian malaperon. Kompreneble, se la komunistoj ce· 
funkciado, ni nur mencias, ke tiu speco d~ regiona pro- lus senigi sin de tia persono, nun estis bela okazo por 
vizora registaro !re doktrinece, laú inspiro de tendenco, nuligi tiun malamikon per tute legaj procedoj . Tamen, 
agadis k ne sciis ligi al sía politiko la aragonan kampa- · se Nin kulpas, al neniu pli ol al Ji ·mem int eresus eska· 
ranaron gis tia akstremo, ke multaj vilaganoj pro la per- pi el la puno, kiun Ji meritis. Sekve, al tiuj, kiuj akuzas 
fortigaj procedoj de la regantoj, forkuris al la fasista la komunistojn, oni povas argumenti, ke la tuta afero 
teritorio . La novaj metodoj estas bona garantio! povas esti ankaií kolosa manovro kontraií Ja komu· 
• La registaro jus malpermesis publikigi atakojn kon- nistoj, p.er kiu samtempe Nin evitis al si gravan 
traií Sovetio. La koncerna Ministro deklaris, ke atakoj komdamnon. Tion diras la fidinda socialista jurnalo. 

KIAM VIA OFENSIVO, KAMARADOJ'? 
· ~11 ~fe~slvo de!ª it11l11l divizioj, kun centoj da k~nci~oj tan·koj, helpe de ~maso da ger-

man11f 11v1ad1loJ. sukces1s, post barbara detruado de la c1rkaua101, klel en Bilbao kapti Santander 
La~ 111 gazeIO Tribuna d~ .R.'?m'?, dekdu italaj _general?i partoprenis k gvidis la ko~keron de tiu nord~ 
regtono. S_amte~pe la ~•(11s1poJ k su~~c1r_eno1 __ de ltaho s~n~ene kaperas Ira la Medircraneo ~is la 
DardaneloI portie dron1ge1 sen pune nIa1n sargs1pojn. La ribellnJoj tiel povas fieri pri sia eskadro 
pr l la pirata ukadro de Mussolini kun fripona toleremo. · ··· 

. Tiu skan_?alo okazas anra~ 1~ s~lena indiferenro de la Diplom11Iio . Sajnas, ke en la proksima 
kuns1do de la n11uzIga LI_go de Nac101 _ont pretendas ~~gumenti per venkoj. Ju pli da mililaj sukcesoj 
onl ¡,ovos montri de~ ph_ da nvanla~oJ onI povos eltm . Ne gravas tio, per kia helpo Ja hispan 11¡ per-
flduloj sukcesas für11g1 sIan flagon. Prc1vo ne. v11loras. Justo ne pezqs. Hones1eco ne taügas 

Ni perdi~ la fldon al la fnrsaj tribunal oj de la potenculoj, al la eksplu11tantoj de la· mondo ., 
Sed ni obsrine vo_las ankornü ~di al la P?POloj. kiuj_ ne sa111s suferi ninn sorton. Cu iJi fine veki~o~ •"-
llfi akcepros ~in k1el fata Ion? N1_d e~pero Je la konsc10 de la tuti:nonda proletaro komencas mal vi h~i •, ;• · 
Slmpatio ne suflcas. kamaradoJ! V1an solidaron monrru per ph eflka gesto ol per kompala se f · 
de litol k medikamenr oj . Se vi ne kapablas eluzi vian íorton nunmomente kiam v·I i·u"os O n tado Uolka lolllsto por traoll ta 1°100 

1 1 1 b · · d H' · ? - • · ' is por une 0 fnrerven i fnvore a a n orIsto1 e Isp11mo 11u, ~u vI pensas . ke In rezulto de nia batalo n flk k I nka5· 
Konrrolu la sintenon de vi11j sindikataj k partiaj gvidant oj; postulu al ili faktiljn k konkretajn : e. I°~. on tra ü _vi mem si: ni m~ v~ ofln· 
slvon en la íronr oj de :"-ragon_o. Al la f~emda atak~go e~ la Nordo ni respondas per iberia im 1ºJe° •~ Armeo JUS kome!1c1s kurz a agotO• 

Ne nur por nt, por vt 11nk11ü nt batalas . Nta k vI11 sorro dependas ankaü de tio k P~ 0 e orienta reg1ono en d1rek1O 111 . ar ri viª 
forto k agu konsekvence. Nur vi ¡,ovas haltigi la pasojn de nia komuna malamiko! La ;tr ·t vr ~unbatalu. Estu agem11jl Konsciu_ ~1 

. . 1 0 an oraü estas proleta k grava oíenstv · 



Scanned with CamScanner

J;?:8ME1\tt:BER! 
sur monteto staras nia parapeto. 

Antaií ni etendigas vasta regiono, ce 
kicS fundo levigas blua montaro . Ciu- . 
\'l·spere ni rave rigardadas la sunon, 
, ildperanta trans tiuj montoj. N eni.am 

~-·nenie ni h:ivis sancon vidi tiajn 
c~rmajn k ricnuancajn sunsubirojn. 
Lil spektaklo estas ja longa k ciutage 
rnJlsama. Dum pli ol unu boro la 
éielo, nebuloj k monto¡ ornamigas 
per diver~_aj k<:>IC?_rojL k cío <:>kazas tiel 
bcle k tiel simple ... 

Dise, tie k tie, sur la konkerenda 
regiono vidigas kelkaj vilagoj k la 
urbo Jaca (Aaka). El malpr.oksime 
aspektas gaje tiuj vilagoj, sed ne tiel 
estas en la realo. lli suferas ankoraií la 
premon de l'reakcio, ili gemas .sub la 
boto de I' militisma fasismo . Kaj ta• 
men, sur tiuj kampoj, nun orkoloraj, 
okazis antaií 7. jaroj la unua epizodo 
de nia civil-milito, aiídigis tie la unuaj 
kanontondroj k pluraj homoj oferis 
tie sian vivan al popolaj .idealoj. 

Decembro de jaro 1930. Agoniis la 
dibocanta monarkio; la groteska ·dik-
taturo de generalo Primo de Rivera 
restis senpova por sufoki la popolan 
Jllalkontenton. La . ne¡,ra, neevitebla 
eksplodo okazis. En urbo Jaca, apud 
Pirenea montaro, du bravaj k noblaj 
oficiroj levigis, kiel interpretantoj de 
1' popola volo. Galan k García Her· 
nandez starigis la Hispanan Respu• 
blikon k pretigis defendí gin ,kun ar · 
milo¡ en manoj. Fresa vento de libero 
blovis unuafoje tra tiuj valoj. Bedaii· 
rinde, tiu romantika gesto ne ehis en 
la cetera Hispanio k la despota mons• 
tro povis ankoraií, per siaj lastaj kon· 
vulsioj, dronigi en sango la sindone· 
man aventuron. Sed ne vane estis 
ver.sita la sango de tiuj herooj . llía 
~obla ofero akcelis lá pereon de I' 
1am putrinta sistemo, k nur post kvar 
monatoj la híspana popolo goje sa• 
lutis la aperon de_nova aiiroro. 

Nun la Tiranio, kiel nova Fenikso, 
revivís el sia propra cindro, k la urbo 
k la kampoj suferas gian vengon. 
,. Sed solenan promeson ni faris k 
~Iu~age ~i rememoras pri gí. Ni reli· 
k erigos~ hun karan hispanan !er~eco? 
b' anta u la tombo do? !' tíamaJ fahntoJ, 
onore al i1i k honore al sennombraj 

Pereintoj pro popola libero, ni pie 
~antados: •Víktime vi falis en kruda 
atal' pro am' al popo!' en sindono ... • 

(N . ¡. O. 
ord-Aragona Pronto) 
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NIA POZICIO 
. . · Kelkaj-tre malmultaj 7 1egantoj de POPOL~ ~RONTO su~it~ dubetas 

pri ma rolo k celo E~ unu kamarado skribas al nt d1rante, ke m 1am mal· 
kov~is nian •gis n~n kasitan komunisman karakteron•. Aliaj amikoj sin tu~as 
al ~u k diras, ke car versajne la hispanoj batalas por demokratec~ ~"spubhko, 
k ho ne gravas por la proletaro, ili ne plu povas nek ~ol_as apog1 ~1an lukton. 

. Se tiuj plendemaj personoj ne kapablas dísting1 ~1ferencon m_t~r demo· 
k;aho k fasismo ; k pro tío ílía entuzíasmo malvigligas, ni dankas , ke th forlasl! 
s1an subtenon al nía batalo car ni ne salas apogon sub la pezo d~ certa! 
kondiccj . Kiel multfoje frape dírite, sur la amboso de nía gazeto! la hispano, . 
b~talas: unue por venki la fasísmon, nepra P;emíso por ko~stru~ n~v~n 
c1ordon, k due por starígi, post la venko, regimon sen mal1usta1 pr1v1l~g10J, 
en kiu Demokratio ne plu estos vana vorto sed aií.tentika bazo de la socio. 

• · Tamen, menciinéfe •e'stas, ke la kamaradoj, kiuj malakceptas la diiekton, 
kiun ni sekvas, ne logas en fasistaj landoj. Se estus tiel, kredeble ili havus 
alían opinion. Kun surprizo ni · rigardas la riprocojn k miras pro tío, ke 
ankoraú estas bezonataj klarigoj pri nía starpunkto . . 

Popolfronto estas kunlígo-ne kunfandigo-de laborista¡ k pro!etaJ. 
partioj kun politikaj sektoroj de liberalaj etburgoj, kiujn -~e timigas la s~)CJala~ 
progresoj k konkeroj de la ekspluatata klaso sed male, 1h e~tas pretaJ belp! 
gian disvolvigon al plej alta stupo. En Hispanio, intelektuloJ k mezklasan?J 
kun proletema menso ja abundas felice. Niaj respublikano j, generale en sta 
plimulto, estis ciam k restas socialístemaj k tial la Hispana Popolfronto 
konsistigas fortan unuecan blokon, sen profundaj divergoj; tiun_ politiko_n ~i 
subtenas per nía gazeto, klare k honest e. Se ni estus ortodoksaJ komumstoJ, 
sen honto nek vanto, ni konfesus tion sincer e. Sed POPOLA FRONTO estas 
simple ... Popola Pronto k nenio alía . Ne cerbumu niaj amikoj pri la celo :de 
nía gazeto fekunde pluganta tra la verda kampo de la esperantismo. 
. · La laboristáro atentu la historiajn faktojn k obser vu fenomenon. De-

. mokratio estis gis nun la plej forta apogilo por la subpremanta klaso. Per gi, 
trompe gi regís por sía profito k' defendís siajn proprajn inferesojn. Sed mal· 
graii tío, ke gi estis fikcio, la laboristoj uzant e la vocdonrajton k organizi-
g~nte, solidare k konsci e, efike profitis je la Demokratío por subfosi la povon 
de la privilegiuloj k atingi sinsekve avanta gojn k plibonigojn. 

. Kaj jen, tiam la reakciularo vidas , ke ec parodio de Demókratio estas 
dangera por gia potenco. La laboristoj utiligante Ierte siajn fortojn povas 
fakte influadí k akíri lege la plenan povon . Komencigas do ofensivo kontraií 
la Demokratio, fare de la timemaj reakciuloj k naskígas la Fasismo, kiu 
kovras sían vizagon perla emfaza masko de •defendo de kulturo k civi lizo•. 

Ne ekzistas en Hispanio iu org anizo, partía aii sindikata, sufice forta 
por starigi trude sían programon aii sían diktatorecon . Nek gi estus solvo por 
la popolo . Ni antauvidas por .nía !ando regimon, kiel rezulton de reciprokaj 
cedoj k de interakordigo de ciuj sektoroj antifasistaj. 

. Tute senbaza estas la kalumnio pri persekutado pro pensoj k ideoj. 
.La popola justeco punas k enkarl:erigas nur malamikojn, kiuj ofte kasas sían 
fu.san varon per tre respektindaj nomoj. En okazo de sangaj kolizioj, falis 
bonaj kamaradoj de CIUJ tendencoj, kiuj erare svingis armilojn, por disputi, 
anstataii uzi ilin kontraii Iá komuna malamiko , kiu certe ne estas fremda al 
tíu lukto interfrata k scií s ruze· provoki gin. Tiuj incid entoj okazigis viktimojn 
el CIUJ organizoj. Sed la registaro supertendence devas intervení kontraií 
kelkaj grupetoj aií personoj, kiuj pretendas agadi perforte kun damago por la 
popola unueco kontraii la lasismo. La popolo batalas kontrau diktatoreco, 
kontrau ajna absolutismo k rifuzas la jugon, kun bombasta brilo, de minoritoj 
aií de individuoj, kiuj volas regí feude sur la vilaganoj, timigitaj per procedoj 
de teroro . Ne estas oro cío, kio brilas; nek es tas revolucianoj ciuj, kiuj pri sía 
revoluciemo fanfaronas k gaje dibocas detruante la ekonomion per absurda¡ 
aií. senpripensaj ludoj. Respo ndecaj organizoj proletaj ne subtenas senkon-
trola jn agojn de egoistaj izoluloj aií. de aiítonomiaj grupoj , kiuj ne meditas 
la sekvojn de sía agado. Tia! neniu s erioza laboris ta organizo suferas perse• 
kuton aií. genon de la registaro, sed i1i guas norm alan vivon k ekzistorajton. 
La _popolanoj )uktas k Il!ortas e~ ~a f:o_ntoj por la libero, ne por anstataiíigi 
siaJn malnova1n mastrom per ahaJ, km1 sen pra vo volas ekzerci la forton. 

Fine, pri nía gaze to ni aldonu, ke ni estas plene k fiere sendep endaj 
Ni havas nenían subv encion de la Stato , ankaii ne de partio aií sind ikato. Ni 
".ivas k floras dank' al la monhelpo de n~ai lega ntoj ekskluzive, k n i fieras pri 
t10._POPO~A PRONTO ~e estas kom_umsta_ sed ankaii _ne, ho kompreneblel 
anttkomumsta, n~k a~ark1sta .nek anhanark1sta . Nía klasbatalo estas sufice 
~il~a por: akceptt place k dank e. la fav?ron de multaj liberalaj neiitraluloj, 
kt~J per s1lenta _la~o~o he_lpas pl_1 prakhke la epopeon de Hispanio ol tiuj, 
!~h~e m~lm?lt~J, _km! m~lsatas man taskon se gi ne reflektas la kolorojn de 
11ta1 sub1e~hv~J v1tro1l N1a se~dogmemo ':_Stas P~:fekta. Nía gazeto estas popol-
fronta k he! g1 estos tre obstme, kontrau la fas1smo, gis venko aií pereó. 
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NlA Cl!LO.- -forvotet onlt al Ntdcrlando. ni rt't'II prl 1ukcua 
partoprtn o en 11 S~T-Kon¡ruo . NI an1a1bc:n1i1 l• buonon, kon-
tek11Ql atnput: kun n ial a mlkol de la d ivt:rH) landoj, kiuj l:cu1us 

ti joran rtndtv\lon de ni1 A.1oclo. NI volls montrl al Qi nlan 
tstim o n k al t:iui nian tlkoran dankon pro tlla amaH aub1tno al 
POPOL, FRONTO. Kromc ni pco si.s, kt nle viiilo Id taGgua por 
lomcte regu1i¡ri lo rila1ojn lntcr ni a bullcno k la pru or,anol de 
SAT, rU11oj kiuj lutaH:mpc ne auOt c glalt i,orii.s, mol¡roQ 
nial bonal duiroi. 

NI do, kun granda do10 da lluzio ckvcturis litn . krcdanrc, kc 
pt:r par olol el lo bu So, pll 1r11re o l ptr skrlbi1.,¡ vorlol , ni a1ingu1 
komprcncmon vor nla alarpunk10 , flenkc dc In konmn)-
eterant oJ a1 la honu1ol oplniol de POPOLA. FRONTO. Tial ni 
Ct'lla Qrofili la favoron SOncon por fori1tl dub ofn k entaCiuQ oj n 
d hlkaf cubo j. Mallo nge , ni vnfeQis kun la in1rnco , viil konfuz.on 
k cs 1i Qrok11\1.r utilai el la hlspnna an1it0Sis mo . 

Kun tio liudo ni fo rvc 1uria . Tiu dulro pella nin el malfaci la 
vol1Qo en la nuna j cirkl>nalancoj. A.ro da malhclpa)ol atariQ is 
•n11 0 ni prí lo ak lro de puporto . Oum p1i ol unu monaro , ni 

kona1an1e k acnlacc QIIR'rlml 1ro dlvusai i111al o firrj oj kun 
pel o: forlesi la land on por nur ktlkaj 1agoi, auve al la popola 

batat o. Finfl ne , en lo luu1 momtnto ni suk cuia , lctvl la konccr-
nejn dokumrn1 ojn . Tu l ni pruigls la valiz.oJn. k 11 28. Julio vcs-
pc.r,c ni 1di 1Cls Valcn c,on. aurv nlc ni f\orc:elon o. 

KUN LA KATALU NA J KAMARADOJ .-Ti• ni dovls 
rutl unu la¡ion. NI I• ovidí a pasl~ en f\arcc lono almtnaD ktlk•in 
horo ln po r inluparol i kun lo litai upcren tialol. P.n la KoiniHrt:lo 
pri Proporando de lo Gc nrrol i11110 ni hav ia la f ojo n , salul i 1re 
es1ime1a ln em lkoj A, ti klu j konaisr u la A.n1ifa$i110 Es puanto• 
Kom l1e10. En riu orgoniz.o par1npr cnos onar kis1ol. mMksislol k 
tluJ lomal ncDmslul ol. Ciui kunleboru herm onlt k konkorde por 
I• Propagando Eaptron10 -fako dt Ka1alunlo . NI tcu tia Ilion kun-
aid o n k parl op renis &crior:ojn dcbatojn pri konk rttol 1oskoi. Oni 
lníormls nin, kc pro malh1cilajo j. nosk ilaj prcclpt dt la manko de 
lt.mPo, nt pova! ve1uri al SA. f -Kon51rtso barcclone k -do. Tlal l1i 
komlalla n in por repru en1l la Komitalon . Tiu cclc ni ricevia man-
dot oJn po r emba o Kongruol (5A.T k 1PE) kun ta ple) ko rol 
ululol dt t.iuj kataluno l aamldun oJ. 

LA KONGRESO DE S. A. T. (Roterdamo) <º> 
BontR"a imptuo kollz.ls el ni la llmuo da rekongreaanol 

en liu vtrc impona kun\'t:Rtf O. la 1bundia la ntdcrlondanoj. Std 
fakte bulla ccntol dn ne•holandenoi k, H nía memoro ne pcrftdos 
nin, pll ol dek su landu1 ulis rorczcn1a10 J, pluraj el ili 1rc 
muhn omb rc . Brila suk cuo! · · La kongrue::1oro aketptla nin kun lrt. fav ora ainlcno. jua 
a!vcnlnla J on l aciigi~ , kt: ni es1os lit le Jul. pro rondro aplo Odado, 
ni cstia dr:vla-atai anluti t:e la podio. por danki la aimpalipruv njn 
de ta ac kom orad oro. Tio t:i ok,ula la dimonfon. ~l. Julio ma1cnc. 

Poal lo ta¡-mu .o, en lo Solcn a Holfr:rmo k-do . Hcrn ondu . 
perolad\s, ofkiale ealulonlt la kOnf!'rtaannjn k ¡-uloln, klul ple• 
nlgla lo vas11n kona-rcstjon . LI foria prlakribon de la sanva 
bota lo de lhspan io kon1ral1 la 1u1mondo íoslamo, dankis la aoli· 
dar o n de le upcranlis1ni k pel la ftdon dt: lo l1bori111ro al ni• 
afer o . Onl aplaCd is lln vlglt: k lo socl aldem okrola fHtlo de la 
urbo, en atol Informo! prl la Konrruo, auO(c lo nee raporiia 
llan ln1crvcnon. 

•RUGULOJ, BN LA POLtCBJO .-La morga6on (lundc) 
ne ulia eb lc la unuen leborkunaidon t.er prukaO la tulan 
mate.non ni paaig is en la Ce ntra Policc jo t:er, kYauO. ulua 
iretdonQ:trulol. vcnlnlal el cruQa, landa, ni ha vls aur nia l pu-
port ot lo nvcran indikon, ke ntpre ni dcvas tn Ntdtrludo-nur 
en Nedtrlando k nur la h\ap• na j kongruenoj-lrl al la Polico te 
enlr o k t:c loriro en lo urbol . Tic onl forla alipan kun ¡luila por-
frCJo prl t:lu el ni . UI sllp oJ re11ia lle, en la arldvo, kltl groflka 
•tut o prl nlo vl:z.iro al la t:orma Nederlando. 

AMlKOJ 08 POPOLA PRONTO .-La aemen lagon poal • 
tarmue, ok az.is apccialt oranQ.lla kunvcno dt: •Am lkol de PO-
POLA FllON TO, en ao lo no de korrjo, lul1a por llu ce lo . en ti 
HI ia prltrekrotll j dlvcraai upt\cfoi de nia komu na lab oro en la 
fOZ.tlO k onl farls lnltruo jn propo noln k rraf tl n 1ueu10Jn po r 
pllb o nhtl Qln. eamc oni 611\tulla prl lo ncdcrlt.ndllngva ddono. 
klu 1am bontQ"t aukcuu k hoYH fcrvora,n ekctpl on de ala ltgen• 
tero . 6onal kunlaborenlol k eUaj 1lmpo1lan1ol, t:culla la kunvtl\On 
rrandnombrc k t:iuj mOAlrls cn1uzlaamon por n io cntrtprcno . 

En liu kunveno lu k•do. btdaOrla pro nlo for talO tn la me-
lena lab orkuna ld o de le Kongruo. (ar tic onl par o lla prl POPOLA 
PRONTO k ut lQís- laO llu k-do-m alfev or e j komcnl oj k mallaDdaJ 
caprim ol farr dt kelkol llonvru an oJ, pro •f •• I• 11akol de POPOLA 
fQONTO al 5AT. Lo k•do ., klu IAformla nin prl 110, 1upo ila erart 
h ni 1nlcnce ne ir is ol l• l<oni;rrutlo k n bcdaftria . kt nl nr povl~ 
ddcndl nin konlraa llal vlval akuz.ol , du pll kc nla nr-(ttalo 
povu1 naakl penson te lu, kt ni ne lalu eQ ne kuraQu peraone 
partoprenl 1lun dlaku1o n, 

KONORESAJ LAOORKUNSIDOJ.-KonHkvonco kam1-
'rado Boach alpor oll a rcprczenlanlon de 1a Pltnum•Komila10 k 
plcndells pro llo, kc dum nla forulo ni k POPOLA PRONTO 
calla aludltoj kun mollaO.do. L• plenumkoml1111no acn kulpl5ria aln 
dlrentt, 11.~ ,~mi• prt almpl11 mendn. en la reporta ro de la Plet1um• 
Komll110, kiu ut la lc111a dum le meleno . Temen, 1re malavreblc 
MÑ°i. rapuno p,t I• dw kOflffrMlt 11•,,t•• al Oo. lalo rilnu •I H,.,. .. .,. •• 4cl&Ltj 
prltlut "'-t 4c .,..., •laa •• lol , lo.lwl H lstc tn•• rtlilll .tsl• klHtitl• al p,.-u t•d lcf•- 1 
•• l-. la_cc,.., .. n\Ot .. I• fw Or .. •Het 

EN LA 
Nia vizito al du Laborista¡ 

Ou ti nlol redoklorol. L. Hernendcz k Vllh , 
mcmbrol de 1lu Aaocio. A.nkaO 111 porlla, komp~ 
rrtaon de l. P. E. en Par l~o. kltl popolfron1ano1 k d, 

Poraono 111. klol 5AT •1nol. 1k1lve klo-la itt 
Informan l1boron do POPOLA FIIONTO . En l1 Ko 
k rraviva iol n t:n ta du mendi1a l k rrovel lntcrnac:111 

' lmprt:111 nin, komprt:nt:ble, ke okoz.ia disku10_ pr\ nle eftro ien nla 
t:ccalo t.ar Jiu porl o de la reporto povus ull lla ª" 
cnvenÓ. por PoVi de ce rt:1pondi tiun cvcn1uaton rlprol!on. 

lu ntdtrlande k do, kica nomo nt vravaa (")- ni dlru nur. llt 11 ludls tmlnentan rola n tn le Konllru o-ln1uvenl1 t.n unu el 11 
loborkunaid oj k diris aian mal11probon al ~a labo~O ~e POPOL.A 
fRONTO ko nc:t.rnt: al ~AT . feciltin imc h dcklona 11n lndltrnbe 
pro arl ikolo cVivu 1., {arlalo!lniamo!,, aperlnl• tn ni1 n.• 16 , 
riprot is akrc, kt POPOLA FUON TO a ldo nta _e l si• n.• 18 101101 
kun cPubl ika Lclcr o prl Scnnocil sm o• . Tlu cm1ncnta k-do ap lombt 
11t:rlls, kt. ni atohs la As.ocian spilc el tlo, '4:e la plcj fnl'fln 
1ub1tn on ni ric:cves de 1lca onoj . • 

K-do 6osch rup ondis, kc nt: cslns lojala kondulo koil, kt lt 
er1iko lo cVivu la Carlolanismo!, nlaS simpla le loglka rtsponck 
el la ar likolo •Vivu lo Nd \tralismo!•, an101lt publlkiflll en cSt1 
necluto, . Duc, kc pri lo cVor1oj al k-do Lonrt, rt:apondtcH li 
mtm ptr.s o nc. ne la gattlO . Tr ie. kc kvnnkam t:SIH ntkontartbl4 
fak10. kt granda kva nro da mtmbro i de S AT monhclpaa nin k 
tftk t: kunloboraa el nia aft:ro , tto u1u nt pro lnatlsrol de la 
avld11ebo dt le Asocio. ne pro rck om cndo de la aou:roi de 5.\T 
aed t kdc la unu11 momcn10 mcmvo1c k apontan cc . fine. k·do 
Bosc:h kla rigi s l-!i kialon de sia forulo dummalcne, pro Je 'flrho 
al la Policrjo k monlria alan bedaiiron, kt: la ofcro de POPOL4 
FRONTO jam estas pri1rak1a10 t.n foru10 lio k de k-do Hernandu. 

8TORMO BN O LASO DA A KVO .-E n ella laborkunaido 
k•do Hernandcz provls knnvln1d lo kongrnonoron prt Je forllk• 
laborisra unutc:o regenta te ni kot11rall lo komun a malamlko, pri 
le bona j rila loj tkt1'°'1on1aJ intu le mcmbr o l de la dll aiadika 11J 
or¡enitol k prl la de cida vo lo dt la popolo al la venko .- Ti111 
eks1arl1 la cm inen tt ned crlando k-do, kiu opodcll s al le ddirol 
de k-do Hern.nndu . 1 LI komencis av('rlantt nin , ke ni devus c:all a ln¡ ardemel br 
eks1er1ancsano J ne re1ras paroll publikc, prl po lltiko. en Nol1ndo k 
ack ve ni t:iui glilis sur riskoplcna tcrcno. (Tlon ni ne bont. llapa• 
blls ko mprenl. t:ar ric ni c~ria en privara knngrcso dt: lu Aaoclo k 
tult ne tcmia pri publika kunvcno). U do. kiel aennacltc• nedtr -
~!~::"vº o:~~ ~s t:P;:i~~;1~

1 : J! k~~n~::;Jf r1!ª la
1
~ ~rt~cl~d::t~r:~ r~d: 

Hcrnandtt prrun ranlt 1rruran blldo n pri le kon1raGrcvoluclo t.11 
nle landu, •kit la vua j revoluciuloj cates acnkompetc ptraek u• 
ta1al• . Kvankam loQ:on1c t:n Ntdtrlando. 11 beraklt. klapadla kon• 
vlnki la a1lskul1on1oro n , kt li 1re bonc acia1 lion, kio nun okau• 
tn ti lapenio. sub ,·\dp unkro porlipolir ilio. . .• 

5tkve, Ji astrlis 1u1c acn brt:mso, ke •en tilapan(o I• kontred · 
rtvolucio progruedas k enkarctriRa• aO ckaltrnlH la l1borl11ofn 
dt: lu dlflníla lendtn co, kiuj poseda1 tkeludve la rtYolucltmen 
aplrhon• . (Li for gui s kla rlg l, kio c~lu por 11 lltv o luclo k lelo 
carea KonrraOrtv olucio, t:a r ne (lul laborlatal o rgon lzol kolncldH 
hodl ail en la ln1upre10 de riuf du vorroj). 

K-do Hcr nondu pt.da per o ll. lo Pruldanfo huilla. Eatll l• 
virlel pro 1u1ot tn la aelono . lnlcr krucll l• pe:1ol-
La pllmu l10 ti lo kn ngruan ol loOIÍgls aian vo(on Por p,oelull, kt 
onl ralliwu k-don Hernandu por rcsp on dl al a la koalraG11tranto . 
fine, lo ~reti~an10 vot:do nl11ia k la ruul10 ke Htmander 
rct parolls. ~,., fido ie la amoao ne urea venal ·, , • ·•• 

K do Hcrnandu kun emoclo k lndltrno mirla pro 1a fan1ul1 
r1kon10 de .lo nedtrlanda or aroro, okupanla Rravan oncon en 11 
movado. Dar~• Hcrnandu, kc ta priskribo farlla dt. lla rdutanlG 
krt.dtblc 1em1a prl lu lm11¡lla lan l.lo. ñc:nlcl prl Hl101nlo. Kem•• 
redo Hernandcz olentlgls la ack ongnsonol n prl lo konkrtll 
ntdlsl!;urcbla fo~10, kc en Hlapanio nentu honca1a leborlslo, nt Jll 
prolt1ara orgon1zu. ntn\u vera rc vo lud ulo car ea pcrackutall al 
11:<nola pro ~ioj apt:c ifal opln lol. la enorkiar o l. klcl tlul allal, calal 
plcnr• l•aJ. 11t kunvcnu, tldona!i alnn mullcnombren reie11ron, 
ll~rre krlukos. propaganda• tn mi1ingDI k1p, agad11 lnnuc en l• 
S1ndtkeroj de C . N. T. 111 okupna grav1jn poa lenoln k ofttoln, III 
:•tu urb~strol, klrl_ riu de Valtnclo mem, komnnda1 b11ellonol • 
k havea t:101.n !onc:o¡n . Prl la krlma ribtlo de Mofo, onl ne rorguu 

e al ne e.sus sub1e nar a dt C. N. T ., kica lna1ancoJ 11:omdamnl• 51"· Tlu mons1ra rib tlo esl ia aufo kl11 de Rcal11aro 'aub p,c1ldU 
d~nl;~r~º T·~Tncro. kun k'fer mlnlatro J elataral ,vt • __ e a apena anork lamo.. . 

.. '.:!,otN!...d: t\~1•\ por ¡ni •Uh1 n. tllull \a¡ ft ta la·lol .... ,..... .... ::u~i ..-::1~·.:o\::~,:::.:r,~d~· :.~':_r,k:•:~::.~rt!!~~.:-:. -:.~• ·""' ••~•lfl I I• te 1\11 (\ t•po1t1> 

POPOLA PRONTO s 

E LA MON'i:lO 
rr,aciaj Esperanto:..Kongresoj 

pl.JKO 
.., 10 XVII Kon¡ruon de 5. A. T. en Ro1crdamo, klel mtmalerel t~::;,
1 1

~con denla bulteno. Rt:vcne al Hlspenlo, IU vlz.illa 1., 111 Kon• 

,:: 1::i~'¡° dt la KONfrHO en ~olcrd~mo, . klc 111 penia klerlel la 
ri/• 1 11¡ u11s atmplol gaa1ol. N1 laau 1Un rep0r1I mtm a iajn apcrt oln !
1
"

1111
risld Í eaperentialol du_m la de:cldaj momen10 1 de la nuna cpok o 

)(.do Hcrnondn ln1lsl~• lrt ~rme pri lio, kt: 1ub meskct de 
ri:,•olud~noJ ckli11la k tk11ara1 rriponoJ , kluj kondutas fit profllc 
.,l ala 1, r~vola po!o . ekz.lalaa ankail. uloJ, klul en lo nomo de ru -
¡,l•ktind aJ prlnclpol k memb rok arl ojn de aerlnz.oj k 

t rrsp0 ndtcei or1anl~oJ •rea malhonu1e . Tioj ulol ne havea 
uJr,ilon se _d nur tgo la_mon _. Lo •~n• pop olo molSat~s riujn ftlPo• 
n

11
in k duirei"aS llber igl s1n el UI, Cu la 8Ptrl0 kr1bu liun kiu 

d~ 11Ja, rcvoluc ie , k. llun * kiu utas nur a impla ra blalo oll 'mur-
di,m, kiu mcrllea pun on . Estas nccuc trovlvi rcvo lucion-ne 
sufit n ri¡ardl Ain de cktltrlondo-p or o pln ii k dislingi Jo dlft· 
rcncon inltr kanallo k rev oluciulo kon scla k honura. 

G randa plimull o dn konR'rtsonoJ aub11rc kla pt:I' aplctOdol la 
,·orroin de k-do Hernandez., dum alla l bruc malkonetnlls. 

LA .INTBRNACIO, KUN AMEN DO.- Scll¡lnro al la 
\..nngrt!t1naro. kt talis koleluilaj proksimume M guldenoj por 
Uisr anio. lu proponlo en unu 1.nborkun s ído, ke liu sumo ulu 
opilke1a al sublen o de unu lilo, pcre de iu inltrnacio Ht lpko mi1010, 
k rn in1cnc as atf riRi Hos phalon. Konrrdi\slorl.s t iun prop onon 
on\!lo k-d ino ergum cn1on1c, ke la h is pano! ne btzo nas llloln aed 

1, poítlojn. Do. kt onl sendu la monon al 111 k kc Qi estu e lspc.u la 
por la plt:j urQaj neccsaf oJ. 

Miri'l{ile n i (tulle la disk uton. kiu atkYis 1iun lastan propo• 
non, Vnfol de celkonscial paccmuloj krtls : - c.\rmiloj ne:! Armilo j 
ne!, dum alial vol!oJ krlls fnvorc al at:cto dt: bolaliloj kon1raO la 
fd~1smo. E.nmne de 111 brua dieku1.1do, Spru cls strangoj frazoj. tu 
do¡;mcma pacifislo krils : - e Ni ne pavas akcep li, ke ptr nia mono 
onl a( t:IU ermllo jn .. . Pcr ill pons csl is vundllof. et: morligitej, lo 
eer manoJ k i1alaj volonlU loj, kiuj botolu en lo vlco j de Frankoh 
Ni fro1is niajn okul ojn, kredanlt ke ni son tas , kiom ni aOdis la 
aur pri z.igon dek laron . Allej k•doi rup ondia : -• S t:d Ui o1militaa 
lo h1spanan Popo lo n. 111 bolelas kon1ro6 la hisp ano proltlaro!, . 

f l.a pocin sroj nt: ccd is . 111 o ldo nis kun duobla (ido k firma kur1Qo : 
- •Ju, acd ill mem caias prolt:1oj k nur dcvly-e III l.lalolas!•. 

Knj jcn, ntoltndilC otldi.Qaa detinilivo krio, kiu rikollantt 
oplo~do in rcsumla laOSejne la kolcktivnn aen1on dt la pocamen • 
101: ,U TUTA SOCIALISMO NE VALOIIAS EC UNU GUTON 
Ot :SA.!'1:GO PROLETA!I> . An1e\\ 1iu uprlmo, rrandioz.e k sku lp• 
llnda, ni prukaQ avtnis. 

11 • Tiam k.·do 601ch tksler is kun la inren co propon!, ke le S A.T· 
K.o ni:ruo votd('lnU ru olu cio n por pcra vod1 la laborisrojn hispo -
najn tts la"I la balalon k oferi s in al Franko. por e:vili ofr ndojn al 
la aoldotoj de Hillt:r k dt Mussolini. Sed li ne hovia 1cmpon por 
f1H1 lo propon on, (ar jam k-do Hcrnondci pelis peroli. LI dlris, 

. ke \:~rmnr.aj k lla lal volontu1oi lo ckzislo!lit tn nio landa, acd nur 
: tn niaj vlcol, en lo Popo la A.rmco. ntnicl t:n lo 1rupoj dt: franko. 

LI mon1rt1 ain surpriz.lla pr o la kara kltro de ta debelo tn libo• 
ríara or 1ranlz.o klasbalalo. Pos1 t\u kaplurnige dlskurado, onl con -

, 1u1ia donl la kolc ktl1an aumon al SA.T-rondo en Rolcrdomo, klu 
zori:os por konvene dcallno loll propra decido. En niaJ ortlol 

I> r~thi s a1rofoJ dt ele ln1ernaci<», kun nova) parol oJ: 
cOl acl ' nin vokas pacnmanla 
1url1mba1ale tre r Konaru ·• . 

KOMITATO PRI NB-INTBRVBNO. -E n lo fina loborkun-
~1dc> onl vo t don lal a la Ovldrezoluclon. K•do . Boach parolia bc-
dntiron1c, k( 11 ne mon1ra.t dnircsprlmon prl unueco k II sugt:1111, 
kc tt ae onl penaaa, kt tlo fa rebla en 1\u direk10 u1u Jam fartl• 
ltnaukct:ae, ankoraDfo ie onl dcvu ct:11 unut:c on k klopodl liurl• 
laie . Ll aldonb, ke e.bit II mt:m ne duu s par oll prl •lla manko , 
"d t t H onl kredaa . kc la h is pan o! cslH 1ro poa1ultma j. 11 
kuM1a1aa kun t.avreno kt: Jo rcz.ohiclo ne cn1enaa eC unu vorlon 
POr ta pr iml almpa lion °k fav oran du lron pr l.~enko de le h lapana 
Pnpolo tn ,Qie lull10 kon1r16 Jo ln 1ern,icla fa sasmo. . 

La diakulo prl tlu 1cmo nt cs1is 1on51a. lu 

'

\ tcspo ndl s ni la r lp rot.tio dt: k-do fiosch k dtklarla, kt tt:ar I• 
ofcro hlapone carea poll llko afero k S. A. T. nt t:alaa polltlk• 
orgoniz.o, la milho en H\apanlo 1u1c ne 1uioa lo Asocian>. • 

Nla mlrokapablo a1ln¡,:ls gradon de: tk frcnuiQ.o. NI J• ne pelis, 
kt la Kongrteo votdonu favorc al lu ajn pollllka lcndenco atd 
1avorc al la hlapan • batalo kon1roO la fd lamo, aftro klu - ;I 
Ptnau-¡rovaa por la 1u1monda prolctoro . 5td en Kon1rtao t 
:•botta,a Cepcrenlo•Aaoclo onl dt:klorea emfo&c, le.e e" Hl•pan lri 
Q~ ba1alo ltmna prl po llllka t:a otcrcl o k tlel SAT ne lnfuc:a ttea P 

· l ltl tslla •en vot:d ono akccp11le k aprob llt:. 
KONKLUDO -J e" t.llH la oenc:•I tra jloJ, en rllalo k:un la 

Ir tilspana mllllo, de.lo XVII. Kongre,o de SAT . Kun abaoluta 

cero ni konfeaaa, ke ni carua dezlr lntol fert alian raporlon , aed 
tia utls 1• Koni;rrtao k ni ne povee elll¡l le vcron. 

NI taprimaa nun nlon a lcrnan kordankon al tluJ. kluJ eporl• 
nin Ir. tC honorla nin ,u e1ck10 de k•d o Htrnandez klel prt:ddanlo 
de la Irle l1borkun1ldo. Nla jn grtilu loj n pro la ptrlt.kta or1anlz.ado 
de Ciut aranaOI de le Kongrcso . Nlan foraueman lridul¡on al rluJ, 
llluJ atokls nin . Ni ne rlgardoa illn kld molemlkojn! Nlen komP41-
ton por liuf, kiuj mlakomprenls nin. Nlan tst fmon ol CluJ amikoJ. 
al la ru1a SAT -anaro, al 1luj kluJ par1oprenia k al lluJ. ktuJ ne 
partoprenla I• Konrreaon. Ni upcraa, ke poat nelonre Cluj, kluJ 
ne tllas aek1t:mt. ka1cni¡a1aJ al iu ojn dogmo, melnovo ea nova. 
nebuliaan1a Uan ctrbon, renkonllQ oa kun ni por prokllke leboro 
•ur konkrela beio , aub le signo de UNUt!CO KONT~A0 LA 
PAS15MO, 11 komun• k tft:ktivo melam lko de la Loborlataro. 

LA KONGRESO DE I_. P. E. (Parlzo) 
C:er ni lrav ojaQia parton dt: Ho landa por paroladl en Amaltr-:~ra~::,!':~~=::~:ri far~~!r!:: x:~:Cªh1"i:1~1

; ;~rp~~.~';,~d~: 
okaz1a la lPf • Konrruo. PJi modula l10n o mbrc ol 1iu de Roltr-
damo. la kunvtno u1is partoprcno ro dt t:lrk4.Q 150 rckamoradoJ, 
rtprucnlantof dt pll molpli dek kvln tandoj, se ni ne eraras. 

Tu f poar ni• atvcno, la ko ng-ruanoJ por a ket:pll nin 
per varme ap loOdado k oni 3id it:is n in kun la Prtz.ldantoro . NI 
fuia mollongojn por o ladt.lojn por donk l la amikccon sln lt.no n de 
la konercs anar o . On l aranQ is spt cialan kun ald o n le ackvan lan 
rawon, por ke ni pc>vu lofo rml le Kongruon r ilare di lo h lapaneJ 
eft:roj . Sin lrovante haz.arde en Poriz.o k•do Az.orín, mtmbro de la 
SUQCril Komilal o dt: lo Soclallale Portio Hispana. aendlta de ala 
parllo por aptciela rasko, li viz.ilis ankaO la kunvcnnn k 
kun k·doj 6osch k He:rnandcz. prl Hlapanio . Poar niol paroledoJ, 
la kunsidan1aro Jallvolc feria a l ni dtmdndoln pri aporra¡ ltmoJ k 
ni klopodis rup ondi el tiu j, klar iaa nlt aspcklo jn de ni• lukro. La 
gekamaradol monlr ls sin trc eclvoltma j k la kun s ido plilOnRIAi• 
kt lkajn horo Jn ruul11nle lr t inter es a. S ekve de nia vizilo k de 
nlaj inrcrveno j, la Kongruo unuan 1me dec idle nomi nin honora! 
mcmbro j de IP E per aklama ,•otd onodo el propano de lu k-do. 

Ocltjlilaro ele lo Konaruo viz.ilis iun vespcron fo Tendor o n 
de lo lntcrnocle Pod fisra Junuloro. ku5"nla en tu Poriza anlaOurbo. 
K-do 8osch parloprtnls Ja eka kuraon, Tlu vizilo taria aukcts• 
plena. F.n Qi oni eluz is la bonegan okaz.on propagandi Eapcrenton. 
Ktlkel IPE -a noj ai n rurnls al la diveralandaj ¡ejunuloJ tn 
nac:ioj lingvoj . K·do 6osch par ol odi s mollon¡c en Eapcron10 (nt 
u1is 1ic hiaponlingvano1> k llaj vorroj car ia rradu kalaJ onale n t 
rroncc:n . LI prcz.cn us I• h iapanan bolol o n kicl bal-1lon pcr Paco. 
Li a1entigis lo 1r:junu laron ti lo ttndar o prl la danQero dt: ltnt· 
ra lo mili10 ac vcnku s franko en Hispan lo k dtk laria, ke la junularo 
hiapena clvtr in• s1an snngon nun por tvlti, kc le d ivt: ran aciai 

lun uloj. in1críra11Aanla l tn lo 1endar o. ~••u poa1e: pel111t•J 
unu kontrad lo allan al aango koliz.io. Lla paroladcto rre bone 
efikis k la lenderanoJ monlrid acnka Se aian aprobon anlmsral on. 

Dum dlvusel kunsidoj. klujn ni t:rcs1la en la IPE-Kongru o, 
ni havis oku ojn inltrvcni ktlka jn pluojn fojojn por prirrakti 
onk oraQ ofcrojn de la hlai,anoj mlli lo k rtvo luc:lo. NI klopodla 
havi g-i al la konsrre:sanoj teOroJn informo ln Por forml tua ran o pt• 
nion rila lt al ok aulol en ni a lendo . La Kongruo alprt"i• rcz.o• 
lucion favoran el lo hispana popolo . O ficlala komuniko prl llo 
talis send ita 11I la hiapnno Ambesad or o en Pariz.o. Okeda mon-
kolt:kto por Hispanio, kit.a ru:ulto cslla 260 fr. k unu on1rla duon• 
krono. La Konaruo uprimls sian ko nvinkon prl Id popola venko 
t:n Hl5panlo pe, unu.m imo decido, kt. lo IV Kongrcso okezv en 
6arcelono, tn lo Jar o 19J9. 

• A.lvcninlt k•do Poquitr, mt.mbr o de S. A.. T .• kun le lnlcnco 
dladonl bullcn oj n dt la Stnnecilsto frakclo, 11 parolls prl llo 
kun k-do fiosch k dctlri s ull ra jliga11. dladonl lli n ln1t:rnt: dt: la 
KonjlreseJo. Ni Qojl s . ke ptr peto dt k •do a<>ach al la 
dt. IPE, k-do . Pequltr havia pt:rmes on par livetl I• tkzempltro Jn 
tic mtm en la 11ntadt:ambro laO a ia dt:dro. NI rulia konlenraj. kc 
ni J>('Via hclp1 kamaradon , kiu c.st•• eno de n ía Aaocio . 

f-'lne, ni .11diaOlt1 nla ln amikofn de l. P. E .' kun ntforrc:aebla 
lmpruo pri la kemuadt :o, klun ni trovla intcr 111. Al Clul, nl 
acndes ruQfro111n aalulonl 

Nía 1pe:r10 dum &a vojaQ:o, ptr nla t:teato tn ombao Konrnaol , 
talia lrc lnalrua . Ptr ni• konrak:1IQ0 kun la rckamarad ol ni lunla 
mull o n. Unu e l 11 plel kureQigaj konkludol u•••• ke-kicl ni jam 
antaGe c:afls konatallnfeJ pcr am1i10 da ltlcr ol el ni• Redoktt)o-

eapcrantlamo t.staa ideo embrlt. kulanla en la mtnao 
dt. n:tuhega l prog reat moJ upcranliat o l , kluJ konsclaa prl I• rra • 
vcco de la d1nQcra tPo kO, khtn ni trovlvaa. k volea llon1reGbataU 
la fdiamon prektlke, ne pcr dl1l10J teorioJ (tu malnoval krcdoJ. 
t:u noval ulopt oJ) kluJ elpruv lQas nepN: re:vlzilndaj. ae (tul llbe,... 
ptnsulol en la mondo, prolelol al t:lburQol demokrarenol. ne volea 
kunt. pertl. NI plent llontlrmla, Ice POPOLA PRONTO, prevea 
marlan1c aur unucc:a vojo, aen alenlo al dornol, hourd•I 10 
konaclol, Q.uenlt: le l olon ke nio 1az.c10 HIH komuna tonto, kun 
freta k pura elevo . por mlldlfl I• aolfon (e k.lu 

en la bru.10 de Clul komprcncmel capcran1la1 01 101en1e1 
oryanin en lo Jt:ndol de · lo k.l••betalol k ne'Gtral•I Eepcrenlo-
AaocloJ . Vlvu do la bona volo en !rafa dlrt:kto el frota unucco! 

V1ltnclo, AO.¡ualo t9J7 . 
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- ~----------~P~O~P~O~L~A~~F~R~O~N_T~O:__ · -¡;;;~dela~~~~~---
6 / depende de la real~ p~i la milito, kiu 

'A' rn11BLA .. 01rnrv1ro ni UAPTITA UAPITA~O estas ~ualita per. b11~d1ga tukego. 

b t\ l t b Ne! Óuj devas koni la veron. En 
· . D t - ·aro duono de His- . k 

Dum la lastaj sukcesoj de ma e an au unu_ 1 ' . n pri la aií- la r es.publikana Hispan~o , . rom la 
Armeo en la Centra batalfronto, ínter panio havas neman seto nekontesteblaj volantulaJ, ~t~s ~ellJ. 
multaj kaptitoj trovigis artileria kapi- tentikaj faktoj. La tiranía reganta sur volan aligan neniu povas d1skuh, kiu¡ 
tano kun alía/ oficiroj. Li diris : -Cu tiu teritori_o,. k_asas . zo:ge la v~_ron: venís entuziasme pe!it~j. de ldealo, 
eblas? Mi nur vidas hispanojn tie Por pravi g1 s1a)n kr1m~Jn, 1~ fas1sto) spite barajn k malfactl~¡o¡n sennollJ. 
éi... Kie estas la rusoj k la francoj, akuzas la regi st ª:ª? 01n pr~ terur;J brajn , nur batalas sur ma t_ero horno¡, 
kiuj gvidas la rugulojn? mu rdo¡. Por pra~tgt ~a ekzt~ton . e kiuj naskigis en nía }ando k parolas 

Kaj kiam oni respondis al li, ke germa?~i k ítala¡ r~gim_ento¡ ~:ss:: nian lingvon. Ne ekzistas sur nia 
niaj éefoj k oficiroj estas filoj de His- zono, th aser _tas ~e ce m abun , ke teritorio generalaj, kiel von Faupel k 
panio li aldiris : -Tamen, en nía francaj batahono¡ . Ne st'.ang e do, Mancini, specialaj senditoj de fremda¡ 

· • kamp~ oni asertas la malo~ . Kaj ni miloj k miloj da p~rso? 01. sub la re: statestroj. Nur la se~honoraj ribeluloj 
fiuj estas konvinkitaj pri tío. Nun mi gado de Fra?ko , _r1fuz1s fmlaste_ ~er povas akcepti tiajn mastrojn, sen kiuj 
vidas, ke oni trompas nin k ke mi bumi k form~ al s~ konkretan ~p1_mon ili estus jam de ltmge venkitaj senri-
batalis, ne kontraií fremduloj kiel pri la vera s1tuac10. Ja la pe_~~m1smo rnede de la plenrajta forto de sía 
mi k~edis sed kontraií samlandanoj. kreskas, la malkontenta pingas , la H 

' • • • flustroj laiítigas ... Sed tío okazas sen- propra popolo, de la . viva ispaniol 

Tiu kapitano, viro kun kariero, 
kredis · sen pridubo la fabelojn ab - . 
surdajn de la oficialaj komunikoj de 
Franko . TiE~l li konsolis sin, vidante la 
germanojn k la italojn , svarmantaj en 
la •frankistaj• vicoj, éar li supozis, 
ke en la lojalaj trupoj abundis ankaií 
la eksterlandanoj . Se tion pensis iu 
.kapitano , kion pensos do la simplaj 
soldatoj, la malkleraj kampara~oj k 
la mezmensa logantaro de la arier-
gardo? La rnensogado, la falsajoj 
kreis medion, en kiu dronas la logiko, 
la racio k la vero profite al perfido . 

MAHOMETANA DI BOCA FESTENO 
La tuta mondo konas, jam de longe, la proced 'ojn 

per kiuj la bando da perfidaj ribelintaj ge~eral~j logi~ 
la maiírojn al la ínfero de la milito en Htspa _mo. Om 
promesis al ili altan salajron, ab~nda?. nu!rªfº?• t~_ron 
por kulturi gin post la venko . k, k1el m~ht_ak:ra_¡o¡n, c10~, 
kion ili suk cesus rabi en la konkerotaJ v1lagoJ. 

Ankoraií pli. Ilia voluptema temperamento estfs ruze 
~ekata per aludoj al la virinoj de nía ]ando k oni raj-
tigis"la rnarokanojn por satigi sían malcastan apetiton 
sur la malfeliculinojn, kiujn ili trafus . Jes, ec tiu rnons- · 
trajo estis promesita al la maiíroj, por altiri ilin, de la 
senhontaj armeacanoj, kiuj nepre bezonis tiujn . hordojn, 
kiel helpon por stari gi la regnon de Dio. 

La afrikanoj do, forrabis senbremse vilagojn k ur- , 
betojn en Ekstremaduro , Andaluzio, Kastiljo, Aragono 
k Baskio, murdante send efendajn popolanojn por alpro-
prigi al si kudromasinojn, matracojn, vestojn, juvelojn k · 
meblojn. tion ili vendís en la placoj de la vilagoj, kun 
la komplezemo malkuraga de la mallojalaj militistoj. 

Post la rabado k murdado, la maiíraro dedicis sin 
ofendí la virinojn. Tiel okazis en multaj urboj k ét en 
Zaragozo . La fasistaj radiostacioj dementis tiujn teru-
rajn krimojn k celis kasi la hontigan konduton de la 
oficiroj, kiuj rigard is tion sen rugo de honto . · 

Malfacile estos nun al ili, dementi la barbaran 

............................................ 
Niaj fervoraj amikoj el Hago 
estas bra vaj pioniroj de nova; 
metod oj por praktika aplik o di 
niaj devizoj pri rekta alpaso de 
la pop olo en ciuj aspektoi de 111 
ur~a antifasista batal o. Krom 

. eld ono de nia gaze to en neder• 
landa lingvo, ili ankaü preJigis 
ekspozician fenestron , kiu loge 
k arte altir11s cies dlenton kid 

·. bon e montras 111 apuda . bildo1 

spektaklon, kiu estigis en Vitoria , pía urbo plena je 
monahejoj, pregejoj k logata de kristanaj familioj. Per-
sonoj ideologie dekstrernaj, kiuj forlasis la urbon Vito-
ri_a, komunikas la farojn de tiuj barbaroj ace agantaj 
sengene antaií la hispanaj banditoj. 

Alvenis fíen la maiíraj hordaéoj, ebriai je sango, 
sataj je akirajoj, k regataj de freneziga rnalcastemo. Tiuj 
sovagaj besto j, kiujn neniu bremsis, disigis tra la urbo 
k en la cirkaiíajoj profanis la tremantan k puran bones· 
tecon de centoj da virinoj hispanaj. Tiun , kiu rezistis al 
perfortigo, ili mortigis . La viroj, kiuj volis defendí la 
virton .de fratíno, filino, edzino aií patrino, falis,' trabo-
rite de klugoj, sub la facila akuzo je •rugulo •. 

Nun, post monatoj, tiu rnonstra krimo, tolerata de 
aiítoritatoj sin nomantaj hispana¡ k kristanaj, fruktiga_s 
kiel m_albeno k hontindajo . Jam dek unu el tiuj knabinoJ, 
perfortigitaj sen la protekto de la hundacoj d~ . supreO 
Hispanio• , akusis nigrajn idojn, kiel ateston nekontes· 
teblan pri tío, kiaj estas la naskintoj. Pli ol kvindek 
virinoj baldaií akusos siavice k ciu el i1i scias, ke 
baraktas en sía ventro la frukto de tíu maroka acuJaro, 
kiun Franko k liaj kunuloj venigis en Hispanion , por 
masak_ri niajn infanojn k malvirgigi niajn virinojn~ . 

Esperanto estas, 

Kiam ne eblos nei la faktojn, tiu hundo nauzig~, 
kiun la Papo j~s a~n?skis, Franko, diros, ke cío es!~~ 
to~erata por phforhg1 la solidarecajn Jigilojn kun 51 1 
ahancanoj de Afriko ... je nomo de la kristana famí~ 

krom instrumento de kulturo, advokato de popoloj! 
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La pira ta krozsipo •Almirante 
er\'cra• atakis la anglan sipon «Mac 
rc.~or• kiam gi eliri~ _el ~a~eno de 
3111ander kun 1.500 v1rmo1 k mfanoj 
¡uj forlasis la da_n~eran zonon. ' 

Sen komentar10J ... 
Laii angla gazeto Dail¡, H~rald 

ranko sekrete komunikis, ke li estas 
reta rompí kun Berlino k Romo, k 
orsendí la germanajn k italajn tru-
oin, sub jenaj ~ondi<:?i: Subteno de 
a Ne-Jnter.','.eno ha1I1amere ke Francio 

Sovetio _ne · helpu la respublikan 
regislilron. ~i ri~evos militrajton k 
amajn kons1dero1n ol la respublika-
oi; k se _li ~ajnas la militan, oni 
gnoskos hn k1~l e~tron de Híspanio 
oni helpos hn fmance rekonstrui 

la Iandon. . 
Ni ne scias cu tio entenas iom ·da 

vero au estas simple ke li pravas for-
peli la •mastrojn• ... · 
t La 1. de Augusto alvenis en San-
tandér 72 soldatoj, kiuj forkuris el 
fasista armeo k petis batali en niaj 
trupoj. Jen veraj volontuloj, kiuj per 
sía foriro elpruvas la veran situacion 
de !asista zono. 
t Angla ~azeto The Times publikigis 
a 2. Augusto raporton prí parolado 

POPOLA FRONTO 

Anglio k !talio, sed ci lasta landa 
pre~endas ~liigon al tiuj sendoj, mal-
g:au la rez1sto de Germanio, kiu de-
z1ras akaparí la tutan produktadon . 

Kiel ·oni povas konjekti la firmeco 
de 1' akso Romo-Berlina e;tas ... fera . 
• Nia armeo batalas k studas. En 
la tranceoj k parapeto¡ la Milícoj de 
!a Kulturo starigis lernejojn, kie oní 
mstruas la soldatojn dum ripozo . En 
fronto de Teruel funkcias 30; enfronto 
de Huesca 60; en frbnto d·e Granada · 
100; en fronto <!e Kordobo 50· en 
fronto de Zaragoza 15· en front~ de 
Guadalajara 40; en fro~to de Toledo 
34 k aliaj en hospitaloj, aviadkam-
poj k. t. p. 
• Okaze de lastaj luktoj en Madrida 
fronto, la ribelintoj intense mobilízis 
la fortojn por rezísti nian ofensivon . 
Unu el la vagonaroj, kiu transportís 
trupojn estis kondukata de masinisto 
jus elirinta el malliberejo, kie li estis 
akuzíta kiel maldekstrulo. Kiam la 
vagonaro estís tuj alvenanta en stacio 
de Caceres, la . masinisto "akcelis la 

..-marson k la vagonaro eniris kun ega 
rapido k ektusegis alian vagonaron, 
kiu atendis eblan eliron. Okazis grava 
katastro~o , kies .unua viktimo estis .1a· 
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tomobiloj, malgraií la protestoj de 
cnaciistaj• soldatoj, kiuj dejoris tie k 
kíuj estis enkarcerigitaj . 
• Dum lastaj tagoj la atencoj de la 
fasistoj al diverslandaj sipoj plinom -
brigis. La plej grav·a¡ el ili estas la 
atako al angla sipo Brifi6h Corporal, 
al franca sipo Marecha/ /;¡,aufe'I k al 
jugoslava sipo Planik. 

Aliflanke la ítala eskadro iniciatis 
sencesajn atakojn al hispanaj sipoj, 
ne nur apud niaj marbordoj, sed ec 
en turkaj maroj. Dume, la «Regino de 
l' maroj » meditas ... 
• La 12. Augusto, -la dana ' sipo 
Edith estis atakata de fasistaj aero-
planoj, kiuj dronigis la sipon . La sipo 
estis kontrolata de franca observanto 
d~ la Londona Komitato, kiu malgrau 
sía aiítoritato estis_ de viga ta iel sin savi 
• La ítalaj gazetoj jam parolas tute 
senkase pri la agoj de italaj trupoj 
en Hispanio, sed malgraií tío !talio 
ofíciale ne-intervenas. Ja la gazeto ... 
Popo/o d' Italia díras: •La atako al 
nordaj pozicioj estas fa rita de la Iegiaj 
divizioj • Nigraj Flamoj » (cío estas 
nigra en fasista ltalio). La dívizio •23 
de Marto• batalis ce la maldekstra 
flanko,, . La gazeto Stampa diras: •La 
atako kontraií Santander estas farita 
de la batalionoj 735, 724, 740, 751, 
738 k 734. Jen bona cifera parado! 

A M E N , L A KA DA V~ O J -,E ,L . K 0. R ... D. O B _O A N K O R A Ü , S I L E N TA S , .. 
Ni ja komprenas la klopodojn de kelkaj gvidantoi de la neürrala movado penante 'mi!digi la amaran pilolon pri la terura bucado 

r~re de ta fasistoj, al la esperantistoj de Kordobo. Mero/do de Esperanto en sia lasta numero de Julio , svingas, kun nekasebla Ruo, 1~ 

ncevon de letero en Esperanto-kun hispanlingva traduko , pro cenzuraj posluloj - kiun sendis infarrleriano el suda fasista armeo. Laü la 

talimdtaj redaktoroj de cM. de E.• por detrui la asertojn pri mortigo de esperanlistoj, sub regad o de Franko, suficas tiu naiva letereto 

kiu cetere promesas floradon de la Esperanto-movado post la venko (!) de la cnaciista , perfidd ribelo. · • 

Ni ne povas mezuri la longon de la polilika iníluo de tiu malamika <samideana• soldato farinla Jiun f,rnfaronan promeson. Ni ne 

povas grumbli pri la facil a entuziasmeto de nia veterana koleg:o a_nta~ la supo~o. ke la hispana Fasismo dorlotos la verdan stelon. Ni ne 

povas eviti ke reakciaj karolikaj esf!eran!istoi rar_u bruon pro tro •. ce s1a so~or•!~Jo, dum ~ulmoton~re_ ili ekskomunikas nin pro fervora 

apliko de nia Jingvo je la servo de cies libero. Nt ne volas detru1 per vortoJ la _h1meron pn harmom<> inter progreso k regreso . Ni estas 

Praktikaj homoj! Jen ni invitas la samidean c-jn, el la neü rrala movado, konstafl mem, per fresaperinta jarlibro de l. E. L. ke vakas mute 

!a nomo¡ de malnov~i k lre konalaj delegiroi en klasikaj hi~pana_i espe~an_ristaj Jo~oj , kie b_edaürinde la Fasismo regas. 'Jes! en neiítrala 

1arhbro- ne klasbarala gvidilo-nur aperas normale la ordinara¡_dele gr_ro¡ l_oRanta¡ en urboJ de la Respubliko! 
Cu valoras rorditaj prornesoj, antaü la pezo de ~o~kret_a¡ faktoJ, pn_l~ sorto de E~peranlo, sub la signo de jugo k sagoj? La fasisla 

anonima csamideano , devas sukcesi unue, por konvir.k1 nin pl1 ef1ke, parohg1 la kadavro1n el Kordobo, kiu j obsrine ankoraü silentas ... 

Prononcíta de angla deputito Sir 
Stattford Cripps en Islington . Li diris: 
!!ª si paro de Franko nur estas pirata 
sipa_r?· En la felicaj tagoj de Palmers-
ton 1h estus severe punítaj fare de la 
angla¡ militsipoj •. 
• ..Jam aperas en nía milito signoj de 
fas1s_ta males pero. La soldatoj kaptitaj 
tt" nia atako al po.zicio el sektoro de 
. _u~sca es'tas préskau ciuj ital~j k 
~ia¡ kartocujoj aperas plenplenaJ de 
ugioj •dum-dum•. Niaj vunditoj ja 

lllontras la kruelan efikon de tiaj 
kugioj. Tion p o vis 1i be re konstati 
}elkaj fremdaj gazetistoj, kiuj vizitis 
1un fronton. 

• ~aií tre fidindaj sciigoj, ankoraií 
rer~1stas certaj konversacioi ínter 
1~ho k Franko rilate al maroka fer-

tnineralo. Gis nun tiu mineralo estis 
~e~dita al Germanio, Angli?, Polio. k 
k'enqslovakio, sed la sendoJ al Polto 

1/
'.'.:~hosjovakio estas subite interro!11-
lla1. Nun oni sendas al Germanio, 

masinisto mem. La du vagonaroj res-
tis plene detruitaj. Jen pruvo pri ano-
nima heroeco de hispana popolo. 
e En fasista zono mortis kardinalo 
llundain. La destino punas ciujn es-
trojn de la ribelo. Ni deziras morton 
al neniu, sed ni suspektas ke la pro-
videnco .dekretis la malaperon de ciuj 
fasistaj tiranoj. . • 1 
• La ag entejo Unifed Pre66 anoncis, 
ke el ciuj europaj potencoj, kiui ak-

. ceptis pagi la elspez?in de )a L?ndona 
Komitato, nur Anglto pag1s sian ko-
tizon. Pro tiu raporto, kelkaj potencoj 
pagis tuj, sed oni deklaris, ke la Komi-
tato ne ha vas ankorau sufice da mono 
por pagi la tutajn elspezojn. La kada-
vroj ne bezonas posonl 
• La korespondanto en Gibraltaro 
de angla gazeto Dai/¡, Herald anoncas, 
ke grupo da germanaj soldatoj atakis 
la filion de Banko de Hispanio en 
Algeciras, kaptis la tutan argentan 
k tui foriris rapide per blenditaj aií-

• Lau la korespondanto de angla 
gazeto New6 Chronicle generala Kejpo 
de Llano, dum radioparolado, akuzis 
la estrojn de fasista partio pri malmo-
rala konduto rila te a I virinoj. Tion kon-
firmas la fakto ke dum lastaj semajnoj 
multaj virinoj fugis el nigra zono. 
• Lau rektaj sciigoj el Hirsberg, 
Silezio, (Germanio) la rekrutoficejo 
Wehrmeldeart sendís al ciuj fraiíloj 
invitan subskribi dokumenton · akcep-
tante iri al Hispanio kiel «volontuloj» . 
• La germanaj aiítoritatoj dekretis 
la disigon de .organizo de katolika 
junu!a~o _Nífudeuts~h/and, k de ciuj 
asoc101 kmJ estas rnternaciaj . Tiu -
estas la vojo de 1' progreso ... 
• La angla Komitato pri Kuracista 
Helpo al Hispanio anoncas ke la 25. 
Augusto e!iris en vojago al 

1

Hispanio 
kvar _nov~J ambul~ncoj . l1i ne surpor-
tos s1gno1n de Ruga Kruco por eviti 
ke la ribelintoj bombardu ilin kiel 
okazis al antaiíaj sanilaraj vet~riloj. 
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·e_:_ • 
ABO N M A N I ERO Nía gazeto ne ha vas fiksan _abonprezon. 
Ói eldonigas nur per laiivola individua monhelpo de l~g!}ntaro. 
Ni elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto de tluJ, ktu¡ pov_!l~ 
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla le_gajo al multaJ,. k1u1 
pro senlaboreco, aií aliaj kaiízoj, ne p0vas pagi s1an propran kotrz<?n. 
Tial se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobmda k placa, 

pagu vian liberan abonen al iu ajn el niaj internaciaj é)gent.ejoj: 

0ENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono 

GUSTAVE FARENC 
nur por mono dt hol1nd1noJ 

PETRO van der PLANK 
M, Rue Brise-Pain Van Speijkstraal, 48-1 

Posr~ekkonro 13944 Orleans . pos1giro 24">542 
ORLEANS {Lolret) fRANCIO AMSTERDAM W. Nederlando 

A!><GLIO.-K-do O. MELTON.-23 fowler Sir. _Nechells, BIRMINOHAM 7 

SVEDIO.-ARBETAR ESPERANTISTEN.-B11rnhusg11111n 8 6. g. n. b., 
Posrgiro n.• M411, STOCKHOLM 

BELGIO. - K-do M. DELfORGE. - 33, Rue de Heigne, 
Posrgiro 199106, CHARLEROI 

REDAKCIA ADR.S:S0 POR C10 ALIA 

POPO LA FRONTO-:-- Mar, 25, Valencia (Hispanio) 

• NIA MUNICIO 
Valencia esperantislaro . • 
J. E.-P111ern11. . • • • 
Paco k Amo-Barcelono . 
J. R.-Puigcerd6. • 
R. A.-Coctnt11in11 .. 
V. R.-Soneja. • • 

J .. G. S.-SoneJ~. .. . :· 
R. P.- Castellón. 
M. R· - Bugarra .. • 
A . M.- Bug11rr11.. • 
P. S.-Orihuela. . 
R. B.-Ademuz.. • • • . 
M. D.-Villanueva Sereno •. 
W. N·-Oulu ..• •.•• 
V. M. - De1roil. • • • • • 
f. V.-Dobra u fridru. • • 
G. Esperan1iste Ouvrier.-
Orleans •••••••• 
fET-anoj.-Toulouse. • . 
Th . -Squiífiec. • . • • • 
L. G . -Plounevez Quinlln . . 
S. a. - Kergris1 Moelore .• 
B.-Annecy ...• 
B. S.-Atirdarberg. 
H. L. - Sundsvall .• 
G. E.· · Leksand. . 
A T . Umea ...• 
J. K - Vesterhaninge • • 
E. E.-S1ockolm. . • • . 
L11b. Esp. Klubo. - Malmo •. 
G. Y. -5Iockholm.. . , 
C.-Pon Sc1id. . . . • 
E. L. J.-London. . . • 
W. G. B.-Nelson.. • . 
P. G. - Wesr Hanlepool.. 
M. S. - Torquay. . . 
E. J W. -S111nmore. . • 
f . Folkes1one. • • . • 
C . W. R.-Long Eaton .. 
R. S.-LeIchworIh. . . .. 
J. S.-Horpenden. , • 
W. S .- Nelson, . • • 
N.-Birmingham . • • 
J. W. D.-B11ysw111ér .. 
A. L. - Huy ...•• 
A. Z. · Jumet . .•• • 
J. W . - Dison . . • • • 
FET-grupo. - Bruxel les •• 
fET •R"rupo. -Liege. • • 
C. J. B. - Apeldoorn. . . 
W. H. v D - Hilversum •• 
J. B.-Amslerdam. , . • 
PLE•Sekcio-Heerlen. • • 
fLE.-~. 5ekclo Amsterdam. 

M'lO ptoJ. 
10 • 
16·50 • 
12 
4 
5 
5 > 
5 > 
2'60 > 
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25 • 
20 • 
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17 
27 • 
10 • 
5 
5 
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6 • 
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3 .• 
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[¡ 
6 
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[¡ 
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. 1. • 
2 
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2.'6 • 
2,6 > 
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1 • 
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5.11 , 

10 b,fr. 
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1(1 , 
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0·50 gd. 
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1 
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6'50 • 

-
J K. -Bargermeer. 
J. P.-Breez11nd.. • 
G. W. - den H1111g .• 
S. M.-Veenworden. . • • 
fLF.-Sekcio 13.-Amsrerdam. 
G. J. W.-den Hdag. 
J. J. - Rorrerdam . •• 
N. -Arnhem ...• 
A. W .-den H1111g . • 

. K. L. -Opsund. . • 
P. v. M.-Z11nd11m.. • • 
Posresp.. - Ronerdam •• 
FLE-Sekcio. -Krimpen . • • 
FLE-Sekcio 2.- Rollerdam. 
A. C. H.-Rotterdam ..•. 

O 50 gd. 
10 

1 
1 • 
3 • 
1 
1'50 • 
1'75 • 
1 • 

•• .J . • > 
1 • 
2'50 , 

13'20 • 
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KORESPONDADO 
Slmpla trlllnia anonceto 4 f. fr. 

NEDERLANDO . K-do . J. W. Teune , Ysel• 
strat, 97, Zuid, Amsterdam, deziras kores• 

pondi kun hispano. 
KORESPONDA CENTRO INTERNACIA h11-
vig11s claspecajn adres ojn pri ciuj temoj kaj 
ciuj landoj. Pe1u detalojn: 2e Helmerstr1111t 

22, Amsterdiimo. 
ROTERD~MO . 17-jara spicisto dez. kor. k . e. 
l. p c. r. Nepr11 respondo . Adreso: Aarr de 
Bes .-P11ulkrugersrr11at, 21, 6/ . -Rotrerd11m z 

LASTA , HORO 
Paralele kun la fasista atako en la 

nordo, kie oni brave disputas la tere-
non al_ la invadintoj, en la aragonaj 
frontoJ, la Popola Armeo unuan fojon 
e!1trepr~nas plensukcese vastan ofen-
s1von,_ k11:. est!}s rekta minaco por la 
graval fas1sta1 urboj de tiu regiono. 
Anka1;1 en l_a _s~do plibonigas strategie 
multa¡ poz1C10J. · 

En_ la in)ernacia fronto, la sen-
honta _ 1tala p1ratado <levigas malfermi 
o~uloJ~ al kelkaj ministro¡. Francio 
audas Jam, en_sia ventro, obtuzan mu-
gadon..: La Ligo de Nacioj denove 
baldau kunvenos ... sen bruo . 

POPOLFRONTA LETERUJO 
C. H.-Sh11ngh11l-Noril11111 enh11vo dtvlo 

esrimata telero. NI plenu11111s vl11Jn mendofn 
k dan kas vin pro Je k11n1okolektoi , kluJ bont 
alvcnis. fretan b11111ls11Ju1onl Venkon 11) VI 
k11m11r11doil ' 

H. N. - M11Jmo.-yi11 unue monsendo ,3• 
tas kvilancita en naa 18•11 numero . L11s1110 
sumon ni kviranc~s. NI kord11nk11s vin k 
ciujn amikojn de vI11 urbo. 

H . K. - Kuslro. - NI noras 111 en_h~von dt 
via es1im11111 letero k plcnumos vI11Jn dei¡. 
roin, sed ni multe limas, ke 111 sendaj o¡ nt 
trafu vln, car cP._f. • _es111s m~lpermesila tn 
J11p11nio k via Posto rrfuzns man gazeton. 

N • .:,. P.-Nah111he-Vi11 skril>ajo cDeman. 
doi• ne 111üg11s por •P. f .> kiu ne estas ten. 
denc11 g11zeI0. Sekve ni sendas ~in, lrflduk¡. 
111 111 Madrldo lail via pelo. Via lre bona 
s¡d fom longa poemo, ne estas pro tio pro'. 
fltebla sed nI !:Jopodos komplezi vin . 

J. B .-Rotterdam- ~i11 esIim11111 longa 1,. 
tero meritas 11p11rte pr1v11Ian respondan kv¡. 
't:erte ricevos gin, rel<te, per posto . 

J. B.-Londono - Kun int~re~o ni legas 
clam 'viajn tre estim11t11Jn skr1b111oln. Nun ni 
vidas l<e vi 11pog11s k pravigas nin ril11Ie 11 
sinle~on de 11bsurd11l idealist,>J, kiuj kon-
1r11ilst11r11s 111 11gem11n fasi:im on per_ •akliva, 
nenionfarado, dum pr11k11k11 laboro ~rQas! 
Koron salulon! 

K. K. - Nynashamn - Estas tre facile , k1-
m11r1100 erare opinii je longa dis111nco, Mt 
se oni ricevas m11•~ust11n impreson. NI dt-
zirus esti rig11rd11l11j per okulvltroj ne kolo-
rigi111J per 11n111üjugoj p11r1iec11l. 

P. R. - Aussig - , Notinre viajn indik ojn; 
viaj Jnslrukcloj estos plenu11111!11J. Tamen ni 
sendos 111 via Asocio du ekzemplerojn dt 
ciu numero. 

N. A. MacQ. -Ann Arbor, Michig11n-Vi1 
belega Je1ero rre gojigis nin . VI estas horno, 

- kiu agnoskas la ver.on k 111· pravon ekz11m1• 
nante la faktojn. 511luIonl · 

J W . -Morlaix -Esru sing11rd11, ka mara· 
dol Nia m11l11mik11ro es111s ruze k lerta . Nun 
temas pri disvas1igo de mensogoJ por dividí 
111 )11borisIa ron en eksrerlando k suspcktl~ 

_gín pri nia afero. L11 f11sismo entreprena1 
nun vastegan ofensivon l11i1 1iuf procedoi 
fidu al la hisp anaj laborisro j ! L11 Internada 
Brigado daüre ekzistas. 

V. M.-Detroir-Nin rrefü, vl11 Jetero, kiun 
ni turkore dankas, cefe pro viaj kura~igai 
k en1uzi11sm~J vortoj. 

L. A.- Minneapolis - Ni respondas vian 
k11rton. 'ian monsendon ni Jam kviJancis. 
Ni alsendos 111 gazeton Jai1 vl11j Jndikoj . Pro 
nun11 situacio, korespondado estas malfa· 
cil11. Tamen, ni klopodos komplezi vin. . 

G. P. - Sgag Poinl - (N. Z .) -- Daüre ni 
sendos al vi nian g11zeton. Vl11n bondeziron 
ni eslimas kun danko. 

K-~o C. - Plouguerneau - Ni bedailr~'• 
ke ni ne sukcesis komprenigi 111 vi "'ª" 
s111rpunl<ton pn la koncerna 11rlikolo. Ki el· 
tis nur fakrojn , kiufn ni bone konas k piI11 
niajn Jegantoin ne ju~i 111 aferon kiel per5c-
kuton 111 senkulpuloi , sed ke lli arend? 11 
rezullon de,.., iu{!laboro. Ni diris, ke ni "\ 
kredas , ke ciuj samparrinnoj, e~ ne t,u. 
gvidantoi de 1iu org11n1zo, eslas malhone51~1 

sed nece~as konsrnrigi, ke la pnlic'? ~e far''. 
11restojn kaprice. Rilare al Ja du ahat org~ 
nlzoj , kiujn vi mencias ni koincidas kun v,a 
opinio. Ne facil11nime englutu 1endencajn 1" ; 
f~rmoJn. La regislaro 11gas rute !ojale po 
c1uj lab0ristoj senescepIe. Akcepli 111 molo~; 
est~s rezulto de misinformado. Pensu, 11 
ekz1s111s clement oj, kiuj matrckle el1spJuol 
sentojn de hon1eco por sia disiga celo. 1 

~- !?. B. - (L. E. A.)- New York - Cionv~n 
notrs dece el via Jerero k 11n111üddnka5 

pro Ji, promesiraj lernolibroj . crl' 
J. O. - fiscal - Vla bela 11r1Jkolc!O e ¡ni 

aperos, kiam eble plrj b11ld11il, NI danka5 v 
--------------~ 
Presefo de J. Olmos, Allc11n1e, M, varen' 
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N.º 22 DUONMONATA ESPERANTO- GAZETO 15 SEPTEMBRÓ 1937 

tNfORMA BULTENO INTER.NACIR PR.I 

L-ººNº oE GRuPo LABoR1sTA EsPERANT1sTA VALrll[IA 
e:oAKCIO KAJ AOMINISTRACIO~ STRATO MAR, NU'M. 25 tll (Di1paoio) 

0NTDA~TO ,STRANGA MANIERO ESPRIMI SIMPATION AL ESPERANTO 
Okaze de 111 fubilea Esper11n10-Kongreso en Varsovio, 111 Gener11lit1110 de K11i11lu

0

nio 
(nutonomia reg islaro) sendis salulan telegramon Jaü jena enhavo : · · 

Lai:í moderna metodo, en 
a jusa Konferenco pri la Medi-
eraneo ne estis sego por Hispa-
·o. Unu sola voco tie plendis 
rila manko; unu sola diplomato 
e farís jonglojn per frazoj ; la 

KATALUNIO, BATALANTE KONTRAÜ LA INTERNA CIA FASISM O POR SIA UBERl!CO KAJ 

SENDl!PENDECO. 1'"E fOROESAS LA JUBILEAN KONO RESON DE ESPERANTO KAJ SENDAS AL 

GI VARMAJN SALUTOJN KAJ BONDEZIROJN.-OENERALITATO DE KATALUNIO 

Tiu ci telegramo vekis simpation inler 111 neutr11l11 kongres11n11ro pri kio iníormis 111 
f11sist11 r11diost11cio de Salamanka tiamaniere : •La bolsevika kongreso de la juda lingvo Espe-
ranio, en Varsovio, tralegis revolucian telegramon de la ruR11 registaro de Kotalunio. La par-

. l?prenantoj, bolsevikoj k jud oj , Jaure aplaüdis•. La radia respondo estas almenan pli vasta ol 
llu fama letero per kiu Franko, riel frandeme, esprimis simpation por nia lingvo, ~u ne? . 

elegito de Sovetio, sage parolinta kvazaii advokato nia nur uzis la sobran 
energían tonon, kiu decas al normalaj cerboj. Sen krioÍ-sen frapoj sur la 

ablon!-l i parolis klare k tusis la kernon de la temo . La rektaj_akuzoj, kun 
príta selo, la sola) solidaj argumentoj diritaj en Nyon estas ankai:í, ho kiel 
irínde, la sol~j vort0j kirasitaj per' la volo de multaj milionoj d.J laboristoj, 

kíuj spert~ scias kiel oni devas suferi por gajni la rajton guadi liberan. 

En hela kontrasto, la despotoj de !talio k Germanio blekas minace k 
iras elementajn normojn de juro k humaneco. Ili fanfaronas pri la ofendo 
iam fiaras senpunecon; tamen ili estas abomene hipokritaj, antai:í nepra res-
ondeco, pri perfidaj atakoj faritaj sen konsento de la sklavigita popolo. 

Kia abismo ínter ambai:í kondutojl 
Italio ofendas milite popolon fidante je gia malforteco, invadas frem-

dan hejmon dank' al nai:íza komploto de giaj gard'istoj k, finfine, por kasi 
murdojn k stelojn, gi nur prezentas la trivialan stofon de stultaj mensogoj. 

La alía nacio, Sovetio, defendas la rajtojn profanitajn de nia popolo. · 

Per tíu nobla gesto, plene koincidas la decidoj de potenca .registaro kun la 

deziroj de la sovetaj amasoj vibrantaj unuanirne pri nia sorto-akuta sorto-

en plí angora k proksima rilato kun la norma la evoluo de la demokrataj 

landoj ol kun la brilaj realoj de la soveta Federaciu. · 
Ni ja scias, ke, en ciuj pli aií malpli liberaj nacioj, la proletaro, kun 

granda kvanto da etburgaro, sopiras pri nía venko k suferas . pro niaj doloroj, 

sed, kie, krom en Sovetio k Meksikio, tiu honesta aspiro ,ricevas konfirmon, 
Per faktoj, de la koncernaj rninistroj? cu ne okazas, ·multajn fajojn, ke ruzaf 
gvidantoj anstdtai:í apliki la dinamikajn popolajn fortojn serve al la progreso, 

bremsas ilin favore al la reakcio, sub formo plej varia? • 
Tamen, malgraií cío, se jam ekbrilas fulma Jumo inte!' ambaií diplo-

tn~~aj kundutoj, tío okazas pro nia granda provizo de oferemo. Unu jaro da 
1111hto, eltenata per obstino pli ol per tai:ígaj armiloj, pezas multe, vole nevole, 

'? la univf'.rsala konscienco. é:iu popolo, kiu scias suferi k morti por defendi 

1 
~Jan liberon, tiu ne povas pereil cu estas ~a sabl~no, tiur_ilate, ni~ asert_o? eble 

Jes, sed nur por la glaci3 cerbo de kelka¡ skept_1kemuloJ: La ht~p~no¡ _e~tas 

nu~ tro okupataj por dedl!kti subtilajojn pri la dtfer~nco t~ter m1s_t1ka ftd? k 
saga racio. Nia konvinko pri Ja triumfo estas ankau konvmko prt la ekztsto 

de vivantaj popo1oj en la cetera parto de la mondo. Pro vasta. t~kso al tiu 

Potenco, nía dialektika lukto ankoraií estas intensa en la fantaz1a kampo de 

~a sto~gintaj princi~oj. Ankoraií oni ?eva~ p~rdi tem~on,_ en stranga duel~, 
0ntrau la psei:ídorevolucíaj rutinemaJ dev1zo¡-maltauga¡ por la revoluc10 

k llJalutilaj por la venko-en defendo de la reyolucio k en profíto de la triumfo . 

Car ankaú ja brulas kontrasto ínter teoriai klacoj k praktikaj agojl 

lntimaj Konsideroj 
Post la bapto de nía gazeto, unu sola 

deziro regís ce la red11kcio: esti fidelaj 111 la 
litolo! Tío signifds krome esti fldelaj alcen-
toj da miloj da batalantoj, kluj loktas fakte 
por renversl la fasistan danReron. 

Nia specifa rasko nur estas liveri argu-
mentojn al la amíkoj evítante prezenli ~ifo-
n<;>in k rubojn de niaj eraroj ni 111 malamikoj. 
N1 ak_cept~s_ f~rvore, kiel amikojn, ciujn per-
sono¡n, k1u¡ rrfuzas la abomenajn metodojn 
de la Fasismo. 
. Por fari p91itikon . ciu el ni jam h11v11s 

sran partion aü sian sindika1on . Nia gazeto 
est~s 11fero tute ;,paria; ~i estas sobr11 k 
serioza voco de honesta mulrface111 popolo. 
Tamen, avidaj reloj de fanalika pasio ne 
pardonas niajn sukcesojn. Per konata de-
magogia rimedo: tratr11nci frazojn de sincern 
arlikolo, verkila post eksplodo de blufa 
skandalo pri teroro, oni akuzas nin sis-
teme, pri unuflankeco, pro la herezo diri 111 
veron k _senlace esprimi dezirojn pri unuec11 
harmonro , sur la bazo de pozi1iv11j m11te-
ri11loj, el ciuj opinioj, lorjetanre kverelofn. 

Popola Fronto-ni diru tion redenove-
e~tas_ politika alianco de socialistoj, komu-
~1s_loJ k _r~sP.ublikanoj kun aliaj regional par-
1101; el rrut c1 elementoj konsisras la Regis-
111ro._ Laü elemenla logiko, ni opinias, ke por 
venkr en moderna milito, tiel terura kiel la 
ni11. oni nepre bezona s centran or¡?anon por 
111 fefa gyid~do. T_ial ni es tas defendantoj, 
sen kond1fo1. de t1u supera inslilucio sen 
11tento al politika kons isto, kvankam ni estas 
respektemaj por alies opinioj; sed respekto 
ne sirrnifas submeti 111 akson al ofendo) k 
lrapoj, tiel maljustaj kiam 111 supera gvid11n-
1aro estas pre111 11kcep1i pla ce 111 kunlaboron 
k sugeslojn de ciuj veraj 11n1ifosistoj. 

Nia heroldo e'stas honeste malrica . Kvan-
kam rlgora 11drninistr11do permes11s preztnli 
b?n11spek1ajn vestojn, Ri ne prof1111s Je ta 
d1k11 k_aso de iu grave sindikato 11u p11rt111 
organizo: La redak1oroj ne per l11bor11s sa-
l11Jron; ~111 knebo suldaii aian ekziston al 
k~lk11J mtioj da dlverslendenc11j aniifasistoj 
kruj trovas Jam ligilon por sama unueco' 
en horizonlo,. k flu11n111n fon ton por aenlgi 
m11lnov11n 1101fon. 

lli nur estas nt11J mastroj, k por respekto 
111 111, nenl~i ni hezltos dlri 111 veron, sen 
ofendo), pr1 cluj m4novroj celcntaj fendl la 
allancon, klu venkis pace en la balotoj k 
venkas heroe nun en 111 f11Jro de tranCeofl 
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En Valencio,. provizora cefurbo de la Respubliko, la .urbestro, Domingo 
Torres, estas elstara membro de C. N. T. k fervora anarkosindikatisto 
plenumanta la registarajn decidojn pri milito k ekonomio. Ankaií en la 
urbo, la prezidanteco de la Junulara Alianco Antifasista apartenas_ ~1 la anarkistoj . Cu tiuj ci . simplaj mencioj suficas por detrui kalummoJn_ k 
mensogojn pri teroro k persekutado kontraií la anarkistoj? Nia • provtzo 
· de pruvoj, por konvinki fanatikulojn, anko~aií ne _elcerpigisl 

Hispanio . Granda kvanto da oficirOj 
· kiuj donove eniris la armeon por Par'. 
topreno en 1usaj manovr?i, estas tu¡ 
sendotaj al nía lando. · 
• Nediskutebla pruvo pri la sinteno 
de hispana popolo rilate al nia kón. 
flikto estas la amasa forkuro de lo. 
gantaro, kiam alproksimigas la fasis. 
tai trupoj. Ciutage ª!venas cirkau sep 
mil 'rifugantoj el Santander k Bilbao • En frontpaga artikolo de itala ga-

zeto «11 Giomale d' Italia•, oni legas: 
«Generalo Batisco, kiu estras la legia-

. najn fortojn, estis la cerbo, la organi-
. : zanto de la batalo de Santander . La 
' aviadilaro, radio, artilerio k aliaj ser-
. voj, eiuj suldas alHa genio la prepa-
radon de la ofensivo, kiu estis cef-
verko laií inspiro k kapablo•. 

, La agentejo «Radio• komunikas la · 
1 nomojn de italaj generaloj, kiuj parto-
prenis tiun ofensivon. l1i estas: Basti- , 
co, de la ítala stabo; Frusci, kiu estris 
divizion en Abisenio; Favagrossa, 
estro de itala intendenco; Roata, eks-
estro de informa servo de Milita M1-

. nisterio en Italio; Teruzzi, inspektoro 
de ·.•nigrateinizuloj • en Hispat1io; k la · 
generaloj Perti, Piazzoni, Bergonzoli, 
F.rancisci, Bissaccianti, Velardi k 

•"-Marica . . 
Italio partoprenas en la ~e~ln-

terveno ... laií speciala maniera. 
·• Generala Queipo ordonis deklari 
'.militzonon la provincon de I-Juelva k 
· tiun parton el provincoj de Seviljo k 
·Badajoz gis la soseo de ambaií. Tie 
,,•agas elementoj «ne subnietitaj•. Se 

' oni konsideras, ke jam de pli ol unu 
jaro, tiuj elementoj agadas sen kon-
takto kun la !ojala zono, sub la plej 
izolaj kondicoj, oni ne pavas sufice 
alte taksi ilian kuragon. 
• En iu monahinejo de · Valencio, 
laboras kudrante vestojn por bezonoj 
· de la stato', 135 monahinoj, kiu vivas 
felice, kontentaj pro tio ke i1i gajnas 
;honeste sian ·panon per utila laboro. 
Nek tiuj virinoj nek aliaj religiulinoj, 
J<:iuj estas en sama situado, en aliaj 
:urboj de la !ojala Hispanio, kredas je 
siaj propraj turmentoj k ofendoj fare 
de la ~rugaj hordoj •··. ' . · . · 
e La 7an . de ci tiu monato, la !ojala 
kirassipo Libertad, survoje · al: Carta-
:gena, renkontigis kun pirata sipego 
Ba/eare6, proksime al Oran (Franca 

· )Üriko). La kanonoj de la piratoj elje-
tis unue kvar obusojn kont~aií nia 

sipo . Ci lasta respondis per · cmj staJ al Barcelona. . . 
busoj . Estigis batalo, kies daiíro estis . Tiu kruela, terura k deviga pilgn. 
proksimume unu boro. Antaií •la ku- mado de hispana¡ popolamasoj estas 
raga kontraiístaro k batalemo de niaj , la plej rekta referendumo, kiun on¡ 
sipanoj, la pirata sipo decidis forlasi · povis imagi. 
la bata Ion k fugi, malgraií siaj multe • La rezulto de nia ofensivo . en Ara-
pli grandaj militrimedoj. En tiu lasta gona fronto estas jena: Pli ol naü 
momento, alia registara sipo, Méndez cent kvadrataj kilometroj konkeritaj 
Núñez. kun eskadreto de · detrusipoj kun pli ol du mil kaptitoj, centoj k 
alvenis helpe sed la pirato jam rapi- · centoj da forkurintoj, gravega kvanto 
dege foriris. da · militmaterialo, potencaj fortikajo¡ 

Tio okazis dum la mateno k post- de fasista linio perditaj definitive por 
tagmeze, je la kvina, a peris . ree en la ili. La a·ragona cefurbo Zara·gozo es-
ho~izonto la sama sipo Ba/eare6 . De- tas sub tuja minaco . 
nove estigis batato dum kiu pli ol du . e . La blanka teroro ekfunkcias jam 
cen kanonpafoj interkrucigis, cío daií- -en Santander. Estas kvin mil arestitoj 
ris dum pli ol horo k duono. Kiam la k kvindek militaj tribunaloj kondam-
pi~~t~ sip_o vidis n!ain detrus~pojn, nas per rapidega jugado la arestitojn. 
lausa1ne !Imante ke tU torpedo povus La murdado komencis jam kiel en 
trafi gin, ankoraiífoje , fugis, ci fojo_n Badajoz k Malago . ' 
definitive. 

· • La pastroj Lazaro Vaquero, k San· • Estas farita bilanco pri la vikti- tiago Alegre, pa.rohestroj de Belchite, moj de kanonpafado al civila ]ogdn-
taro de Madrido. Oni ne povis kalkuli . -sendis leteron al geiteralo Pozas, kiu 
la nombran koncernantan la antaií- komandas la trupojn de aragona 
urbajn kvartalojn. Ankaií ne estas fronto, dankante lin pro la sinteno de 

respublikaj trupoj rilate al ili . Nia 
armeo respektas la kaptitojnl 

GRANDA POTENCO PETAS ALMOZON 
-tu vi permeaes al mi prenl lo mete da akvo? 

enkalkulitaj la bÓmboj k obusoj kiuj 
ne ek¡ilodis, nek tiuj falintaj en parto 
de la urbo nomata •militzoito• . 

Laií tiu bilanco, falis en la cefurbo 
5.000 artileriaj obusoj k bomboj. Estis 
768 m·ortintoj, cefe virinoj . k infanoj, 
k 3567 vunditoj. 
• Laií sdig ·oj'eJ Civitave~chia (Italia) 
la ítala sta_bo preparas áktive la sen-
don . de granda amaso da trupoj al 

• · Jus ekstarigis la •Junulara Alianco · 
Antifasista• kiu kons1stas el ciuj orga· 
nizoj de la junularo: marksistoj, anar· 
kistoj k respublikanoj . 
• En la svisa urbo Nyon, kun parto--
preno de gravaj potencoj, oni studis 
la manieron eviti la ciaiíran piratadon 
en la Mediteraneo . Post rapida inter· 
konsento, ciuj subskribis decidojn, kiui 
laiídire estas absoluta garantio kon· 
traií pliaj ateneo¡ al fremdaj sipoj. 
~i, kun prudenta skeptiko atendas 
la efikon por jugi pra V e, car nía 
sperto pri traktatoj ne permesas lar· 
gajn optimismojn ... 
• Tomase Masaryk, amata Prezí: 
dinto de CehQslovakio, jus mortis. Lt 
estis honesta demokrato k fervora 
amiko de Hispanio . . En venonta nu· 
mero ni omagos pli detale la respek· 
tindan avon de la eµropa Demókratio-

Esp_eranto estas otoéreso de. ra·~io kai-tute. -neniel. renkc-it baéat e·10! 
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NI SERVU LA VERO·N! 
En Aiígust-Septembra numero de laborista esp~-

rantista gazeto Sennacieca Reouo, ni legas jenon: 

LA MILITA SITUACIO STAGNAS EN HISPANIO 

éirkaií rvladr!do la respublikanaj trupoj provis dis-
rompi la. feran r1~~~n enferman tan la cefurbon. Post 
komenca¡ sukceso¡ 1h poste denove devis cedí la konke-
ritan terenon, k pre_ci_pe _1~ slosilp~nkton Brunete ... En 
Katalun~o _Ia.~o)ektlVlgoJ 10m J?O~t. 1o_m estas nuligataj, 
k la burga¡ lego¡ ree estas vahd1g1ta¡; centoj da anar-
kisiOj estas arestitaj., · . 

~i parolu unue pri militaj sciigoj. La ti súprai 
ascrtJ i tiurilate, estas tute falsaj. N ek estas /ero · ringo 

er.iermonfo lo cefurhon, nek ili (1¡'1 respublikanaj trupoj) 
denove deuis cedi la konkerifan ferenon k precipe /a 

slooilpunkfon Brunefe. En la ci apuda desegno de la pro-
vinco de Madrido, oni montras tre klare, per linietoj, la 

nunan fasistan fronton antaií ol la komenco de la alu-
dita ofensivo. Post simpla rigardo oni facile konfirmas, 

ke la éefurbo, k antaiíurbo, ne estas k neniam estis 
enfermata en iu ajn ringo. Tiu iluzia ringo nur ekzistis 

___ ••• 

..1,•" •• •·· 
·º .. ·· ....... ··· 

l. 
S°\ -.. , ,. , ~ 

·. ,. \ · 1 ... . ... . 

· ... , _____ _;,,· -.• 
·r ¡ 

en malsana menso de 
fasistoj k de kelkaj di-
versspecaj • ra portistoj •. 
Nek la komuniko · kun 
Lozoya, per kiu oni pro-
vizas je akvo la eefurbon; 
nek la komuniko kun 
provinco Guadalajara, 
kie ekzistas, alía fronto; 
nek la komuniko kun ... _ ........ . 

~~ ~....... Valencio, kio okazas 
.. ~ ,. k 
!~:!:.~~::

1
• tra .provincoj Toledo 

,.:-.__.,. .ª. Cuenca, estus eblaj, se 

ekzistus tiu f~ma sennacieca •fera ringo•. En zono de la 
ofensivo oni montras klare, per punktoj, la pozicion 

antaiian de fasista fronto, k per linietoj la nunan pozi-

cion. Facile aperas la cfalseco• de la aserto rilatanta la 
ofensivon. Efektive, )a respublikanaj trupoj konkeris la 

vi!agojn, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Ca-
ñada, Quijorna k Brunete; poste la fasístoj kontra?-

átakis k devigis nin forlasi la . vil~g_on Br~nete, k~u 
restis ... k restas •nenies tereno•. N1aj' trupoJ estas ce 
unu flanko de la vilag.:> k la fasistoj ce la kontraiía 
flanko. Do ni ne cedis la . konkerifan terenon; tii nur 

Perdis la r~inojn de tiu vi1ageto. Pri la ver~ de ~i_ai 
diroj estas nenia dubo. Ec kunredaktoro ma, m1hte 

- dejoras tie. Niaj )egantoj zorgu atente pri mis~n_for~ojl 
Nun, ni klarigu . la informon pri ko_le_kt1V1goJ en 

l<atalunio. La registaro de tiu regiono star1g1s d~kreton , 

Pri kolektivigo. Tiu dekreto persiste validas k estas 
kreita de anarko-sindikatista ministro Juan P. Fabregas . 

Estis donita Jongega tempo por ]¿ge ordigi _ I~ k~lekti-
Vigojn, k nun pli ol la duono da faritaj ko_lekt1v1goJ estas 

submetitaj al reguloj de tiu lego. Ni senoze_ a~e~ta_s, k 
reasertas, ke la legaj kolektivigoj ne estas nuhg1taJ e~ 

l<atalunio nek en la cetero de la hispan~ lan~o; n~r om 
nuligas Ja kapricajn kolektivigojn, kiu¡ est1s _ple! ~fte . 

fruditaj perforte je la servo de novbu_rgaj grupo¡, km¡ ne 

akordigas kun •la koncema revolucia l_e_go. .-
pi. . 1 b • . leg·o¡' Post la fas1sta r1belo oni 

1e, pn a urgaJ • 

FRONTÓ 
. 3 

dekretis niultajn novajn legojn k la plimulto el ili, n_e 
estis nuligataj, do ili validas ankoraií. Nur estas revah-

digitaj la burgaj Jegoj, cefe respublikanaj, kiuj ne kon-
traiías la novajn k kiujn oni kredis utiligeblaj car estas 
vere demokrataj k taiígaj por la nova situado. 

Ni estas jam tro sataj per priskriboj pri •teroro• en 
Hispanio k aludoj pli malpli rektaj al persekutado kon-
traií revolucianoj. Ni citu ekzemplon: dum la •terora 
reakcia subpremado•, kiu sekvis la abomenajn okaza-
jojn de Majo en Barcelono, k-do. Fidel Miró, konata 
gvidanto de la anarkista junularo, estis . •enmurigata•, 
Jaiídire <le pluraj el siaj sampartianoj, en k ekster la 
)ando. Tiu impresiga novajo estis large disvastigata de 
gazetoj, kiuj pretendas objektive informi ... Tamen, post 

tiu inkvizicia turmentó, k-do. Miro •e!murigis•, versajne 
sendifekte k nun plenumas sían gvidan rolon plenlibere 
k dementas tiel la onidirojn, kiujn ekspluatas tiuj, kiuj 

' havas intereson prezenti la realon laií sía tendenco. 
Tío estas la vero, la simpla k tuta vero, k nur restas 

al ni bedaiíri sincere ke laborista gazeto, onidire super-
. tendenca, fiel tendence, dogmeme, sekteme, partipoli-
tikeme, k cetere, false informadas la legantojn. Por tia 
·laboro nur oni povas atingi fusan rezulton: senkuragigí 
eksterland .ajn kamaradojn, kiuj ne povas esti informataj 
propraokule; k per tío, 1el oni ja helpas la fasistojn. 

. HISPANAJ INFANOJ EN EKSTERLANDO 

KONSCIA ZORGO 
En milito tiel klara kiel la riia, la malamikoj ankaü povas uzi 

sentimentalajn artilikojn por nuligi la efikon de bonaj klopo'doj. 
Ebena rereno por rio esras la amaso da infanoj evakuitaj, el la 
nordaj hispana¡ regiono j, al kelkaj nacioj. Niaj komentarioj temas 

.nur pri la lo~ado de niaj knabetoj en Anglio, Francio, Bel¡¡-io k 
versajne ankaü en Nedertando. Jen la problema: 

Reakciaj elementoj , sub la masko de humaneco , sukcesis 
ali~i k gvidi multajn tokajn komitatojn pri tiu porinfana helpo. Post 
hipokrila manovrado. esris facile livere la infanojn preskaü nur al 
reakciaj famili oj, kiuj enrreprenis tui la taskon ckatekizi• la cru-
~idojn>. La matfelicaj infanoj rifuzis, pli aü malpli aktive, trudi-
tajn fasistajn ekzercojn, kio riel frese ankoraü rememorigis al ili 
la aütorojn de teruraj scenoj. Spertinte liaskon de la manovro, tiuj 
reakciaj ckomparemuloj, disvastigas la famon, ke éiuj evakuiraj 
hispanoj infanoj estas diablaj bubacoj, neniel dreseblaj, por mal-
forJigi la emon, ce aliaj pti honestaj familioj, akcepti itin. 

Ni verkas riujn éi liniojn por peti al niaj karaj Jegantoj 
-honestaj homoj et éiuj tendencoj, ec katolikoj!- el koncernaj 
urboj , kie tío okazas, klarigi amplekse la aferan k tre diligente 
zorgi kontroli la funkciadon de tiuj lokaj komiraroj, kiuj devas 
solidare k dankinde plenumi sían sacian rolon k ne· fari~i nestoj 
de fasistaj intrigoj sub etikedo de kompato. 

Ni insistos, se necese, pri la sama temo! 

Aktiva div~rstendenca grupo da amikoj'el Hago, kiuj senlace ' 
la~oras en la nederlandlingva POPOLA FRÓNTO 
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KIOM VALORAS ANGLA LABORISTO ... 
KONKORDO EN LA INTERNACIA BRIGADO 

En la lastaj tagoj, okazis en Madrido, k en aliaj urboj, festa omago de 
-ciuj popolaj organizo¡ al la Internaciaj Brigadoj . 

Antau unu jaro, i1i venís al Hispanio. l1i ciuj estas homoj kun revolu-
<:ieca historio k honesta celo . Neniam ili aljugis eksterordinaran gravecon al · 
la belega gesto, forlasi sían landon k veni en la nian por 1ukti apud ni. Kiam 
ili trafis Madridon, ili marsis per rapidaj pasoj al ~ia kazerno. Scivoleme i1i 
rigardis niajn stratojn k niajn domojn. Unu el la batalionoj trairis placon 
kiam la alarmaj sonoriloj kriis, pro dangera proksímeco de aeroplano¡ mal-
amikaj . Tiam ne ankorau Madrido estis alkutimiginta, rigardi trankvile la 
cielon k audi sentime la eksplodojn de la artilerio. Kelkai virinoj kuris rifugi. 
La homoj, venintaj el la paco au de la silenta milito, konservis la vicojn k 
komencis kantadi l.,a lnternacion en p1uraj lingvoj. La virecaj vocoj plenigis 
la placon, sufokis la lautan sonon de la alarmiloj k kuragigis la virinojn. 
Multaj el tiuj kamaradoj , jam mortfalis, en la bata lo por la monda paco. Sed , 
tiuj, kiuj vivas ankorau, memoras ciam la kortusan krion el tiu maljunulino, 
kiu antauenpasis gis la rektaj vicoj dirante: -Sanon al vi, fratojl 

Tiuj, kiuj restas ankorau el tiu bataliono scias, ke neniam oni dirís al 
ili frazon, tiel justan k símplan. l1i batalis en cent diversaj frontoj. Ili estis 
la herooj de multaj venkaj tagoj . lli luktis ce la pardo de Madrido k malprok-
sime de tie. La torsoj fortaj k la vertikalaj fusi1o¡ de la Internada Brigada 
trairis cíujn soseojn k ciujn vojojn, kie milito furiozas. 

La veteranoj - kiuj batalas jam de unu jaro - kunigis sían sperton k 
kuragon al tiu de rekrutoj k hispanaj volontuloj. La hispano¡ instruas ilin 
pri nía lingvo. La ínternaciaj kamaradoj montras leterojn de sía hejmo. Antau nelonge, grupo da ili, en la kampo, en provizore trankvila fronto, interparolas. Iu germano <liras: -La hungara bataliono ricevís leteron el k-do. Rakosi. 

- Hispana soldato, kun kamparani! vizago, demandas: · · · 
- Kiu estas tiu Rakosi? Cu, unu el viaj cefoj? 
La germano ridetas kamaradece. Li scias, kiu estas Rakosi, ankau kiu 

estas De Brouckere. Car li scias tion bone, li venís al nía lando por najli la flagon de la finvenko sur la kanonojn de Hitler. · · 
-Rakosi estas hungara laborísto. Bona kamarado vía k nia. Bonega 

kamarado de ciuj laboristoj de la mondo. Nun li estas en -karcero . Jam de 
dekdu jaroj, li estas malliberigita de individuoj, kíuj simpatías al Franko, de 
uloj kíuj malamas la popolon, kíel la generaloj ribelintaj kontrau vi. 

La kamparana soldato de Hispanio komprenas. 
- Tiel do, tiu Rakosí estas amíko nía k votas, ke ni venku, cu ne? 
- Jes. La letero, kiun Ji sendis al hungara bataliono, tion díras . Kaj li estas certa pri tío, ke vía venko taugos por malfermigi la pordojn de Jia karcero. 
Alía grupo komentas goje la omagon, kiun popolo preparas. 
- Mi -jam estas madridanol , 
Díris tíujn vortojn íu blonda junulo, kiu apenau ekparolas nian 

lingvon. Sed 1i vere estas el Madrido. Adoptita filo de la granda urbo el fero, kun gia lukto por éíuj antifasistoj de la mondo . Li na skigis en Londono k laboris ciam en íu angla hav eno. Tie \í eksciis, ke otJi pavas batali en His-
pani~, kiel volontulo por Libero . L!a nomo estas Kíngston. Li estas trifoje vund1ta. En la kapo, per granda m1tralpeco; en kruro, dum li prízorgis sían mitral-fusilon k lastan fojon en torsflanko, kíam li sallís en malamíkan tran-ceon. Cíufoje, elirante el Hospitalo, li diras ce sía reveno al batalejo : 

-Nun oni vidos, kíom valor3s angla laborístol 
Tiun frazon li direktas al la malamiko, kíu neníam scias, kiom valoras laborista de iu ajn \ando . La lasta reala lraduko de tiu frazo konsistis el tio ke 1i kuntrenis al niaj vicoj, el malamika teritorio, mitralilon . El gia kanonet~ pendis capo de fasisto k ekzemplero de gazeto el Zarag,no. 

. Al tiaj homoj, la popolo, la tuta hispana popolo, jus faris sían 1 emocian omago~ . La veraj volontuloj, ki~~ ~enis libere kie\ homoj konsciaj 

1 
n~ po,;as akcept~ kompar~~ kun _ l_a _m~lf~hca1 so_ldataj sklavoj, kiujn devige m devas trapah por ebhg1 al 1ha1 f1lo1, per ma venko, vivon sen •milito . 
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Ci.priano Mera, anarkislo k elslara mem-
bro de C. N. T., estas ankaií unu d plej ' 
amataj estroj de la Popola Armeo; an1nu 
kelkaj tagoj, responde al demando, li espri-
mis, en madrida ¡urnalo, sían opinion pri 
unueca harmonio. Ni aperigas kun plezuro 
centrajn vortojn de tiu anarkisla pioniro, kiu 
devas esti elika modelo por multaj anarkislaj 
k neanarkis1aj laboris1oj. Jeh fresa bukedo 
da belaj k honeslaj pensol : 

<Hodiaií; estas granda fiero, por mi, 
aparteni al la Popola . Armeo, kiu tiom dd 
laií•ol jam scipovis gajni por nia alero, 

Konlraií la Fasismo, konlraií la unulen-
denca poliliko, kontraií la malnobla varbe-mo, ciuj ni - anarkisloj, marksistoj k respu-
blikanoj-kontraiíslaros per la baro de unu 
sola kura~o, unu sola volo k unu sola koro. 
En mezo de sama sulero mor1is tre muhaj k bonaj kam11r11doj, kiujn mi vidi~ fali ride· tante, rigardante unu la alian karese, kiel 
klaslrato j en laboro k tasko. lnl er li om abundaj epizodoj. prr sindono k heroeco, 
pri individua k kolektiva oleremo, esrus ofendo k krimo , ec monstra perfido, semi 
!ntrigojn por malunueco, kverelojn por mal· paco, konkurencojn por fusi la animojn k 
kalumniojn por veneni la korojn .. . • 

ELOKVENTE ... 
La enmarigo de la nova ítala kirassip~ 

Vittorio Veueflo estas kvazaií klariono pri la mili1a mara potenco de kelkaj nacioj . La 
franca siparo, kiu laií potenco estis la dua en 1914, nun okupas nur la kvaran lokon. 
•. Kiam Germanio, en 1931 enmari gis la s1pon Deut schland unua •posa kirassip o•. Francio pliigis sian eskadron sed ne riel 
intense, kiel la cirkonstancoj Sdjne posrulis, 

__ llalio atingis, de 1934 . ~is 1937., gravan pln¡ron k nun, oni povas diri . ke ne n_ur 
ltaho havas super econ rila1e al franc•~• sed ke la supereco de Jtdlio k Germanio 
kui:ie, rilate al francio, estas grandega, kiel om deduktas el jenaj cileroj: 

Kirassipoj. 

Avi4dsipoj . 

Krozsipo¡ A 

Kroz sipoj B 

Torpedsipoj . 

Subma 'renoj . 

( Francio . . 
. ( Germanio , 

ltali o .. . 
( francio. . 

• ( Germanio. 
llalio. • . 

( Francio . . 
( 

Germanio. 
ltalio , . • 

( Francio. . . 
• ( Germanio. 

!talio ... 
( franci o • 

. ( Germani o. 
• !talio . . . 
( Francio. . 

10 
7 
6 
1 
2 
o 
7 
3 
7 

t3 
7 

12 

. ( Germanio . 
ltalio. . . • 

Tiuj ciferoj klariga:,, pli bone ol eioi º¡ gu_ment~j, 111 sekreton de- multaj manovro 
fuse kasnaj Ira la diplomata babilodo . 

. 81 
66 
71 
89 
56 
78 
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CINIO l<AJ HISPANIO 
La ?ovajoj -~l ~ini? ~stas nun legataj kun la sdma 

atento k1el la scugo¡ pr1 ma pro'pra milito. Estas komuna 
Iukt_o, ti~ de Shanghai k Madrido. La defendo de la ko-
lekt1va hbero de l_a _ho_ma progre~o estas la kaiízof kiu 
pelas I? ~omoi_n. ar1g1taJn mal~nt~u la Granda Murego k 
tiuin, kt~J grup1gas en l_a trance o¡ k parapetoj najbataj 
al Madr1do. La sama impulso, la sama· pravo k fin,, · 
la sama venko. 
. Tiel ko~pren~s la aferon la defendantojide Madrido. , 
e~ la_ p_ordo¡ de ma urbo,. 1? popo!ai soldatoj parolas : 
pr1.~rn_10 k kom!ntas kun go¡o la ep1zodojn, kiuj favoras 
Ja c1~o¡n k ~un. ca~r:eno k m~lamo tiujn, kiuj estas - faJ 
voraJ al la 1.apana¡ mvadanto¡. lu veterano diras: · 

-Nun la cinoj jam havas sían 7. de Novembrof 
Alía soldato respondas : -Vi vidas ke ili salvos · 

la aferon, kiel ni solvis la nian . ' 
-:-L~ ~o_n~o estas nun. dividi~a je du klaso1 de· 

horno¡. Tm¡, kmJ volas konken Madndon k Shanghai-on• : 
k tiui homoj, kiel ni, kiuj kontraiístaras la konkeron d~ 
Madrid_o _k Shanghai. Kiuj estas pli multenombraj, laií 
vía opm10? . 

-:--Cer!e. ni. Eble la a!iaj ~ayas pli da kanonoj . Sed 
s~ om. env1C1gus la h~moJn, km¡ pensas kiel ni, la longa 
v1co envolvus dekfoJe la terglobon. Dum ilia viceto 
apenaií irus de Madrido al Salamanka; jen cío! 

* * • ' . 

· Kelkaj batalantoj decidís skribi al siaj cinaj fratoj . 
En la profundo de tranceo, ili verkas la sekvantan sim-
plan k emocian leteron: «Karnaradoj de la tina popolo, 
heroaj defendantoj de vía cefurbo! Grupo da soldatoj el 
la Popola Armeo de Hispanio-soldatoj, oficiroj, komi-
saroj-sin turnas al vi. Ni estas la def endantoj de Ma-
drído. En tiuj malfacilaj k tragikaj horoj, kiujn vi travi-
vas, ni kuragigas vin, resli surpostene senhezite en la 
batalo. Ankaií ni pasigis . malfacilegajn horojn, antaií 
malamiko potenca, mult e pli bone ekipita k armita ol 
niaj senorganizitaj grupo¡ da rnilicanoj. Sed ni sciis k 
kapablis defendí nian urbon k per tío, nur per tío, ni 
komencis venkobati la amikojn <le niaj invadintoj. Ne 
sancelul Nía lukto estas la vía. Úi estas f!Íero de la tuta 
Homaro . Vivu la Cína Popolol Vivu la Popolarmeol• 

Sur la koverto, ili simple skribis 'tiun ci adreson: 
Komandejo de la Cina Armeo. La frapoj de. moder?a 
malamiko detruas la misterojn, kune kun la d1stanco¡ ... 

Nun ni promenas cirkaií la lago en la «Casa de 
Campo• . Arboj fal.citaj per obusoj, feraj restajoj k boma 
ostaro ínter ili. Antaií nelonge, falis tien germana avia-
dilo. Tiam estis tío, •nenies tereno•. La aeroplano for-
bruligís ínter la kontraiíaj tranceoj. Nun oni povas vídí 
k trasercí la restajojn. 

Kamparana soldato akompanas nin k rigardas fikse, 
kun medito . Post longa pripensa silentado, Ji diras : 

-Tie, kiel ci tie, la fasistoj estas ciam samaj. Similaj 
aeroplanoj, baldaií disrompígos kontraiíteren en Cíniol 

Tamen, tiu malklera símpla k bc,nanima soldato, 
neníam aiídis ec parolon pri la •plano Tanaka». 

DEFENDU MA -DRIDON! 
{t)odUtt<i el bhpaaaJ r ... toj nJ lo bat<ll&ntoJ de Intaraac1• Brlgado) 

L ·'l'ompo de Nlrto · llus lko de Lygl 

f ! J j I F' ¡J I F J I J t J 1 _¡ J 1 3 f ¡ 1 
.. ' l-!Pr•~ nu tuJ b<a· ba•ron •t, co-11 al fl• 'ba n-dt-to 
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Anlifasist ~ kaii"(o, honore al Hispanio , tre populara inter la sol-

datoj de la P6pola tina Armeo , kiu heroe batalas kontraü la 

japana fdsismó '."Ni publikigas la muziknot oj n, kun la esperanta 

traduko de la leksro, laü kliso de <tinio Hurlas,, kvazaü iela 

danko k -admiro por tiu rrata samsorra popolo, kiu ne forgesas 

mildigi, dum propra rerura doloro , alies suíerojn 

Jus eliranta el 
Italia, kvalifíkita 
)aboristo ra portis 

TEl'fO SEN VARIANTO ~~t:~r:~~!~!a;; 
. la komerca¡n s1-

Jene, en Francia, prí konata terno: 
•!talio, kiu dronas ~n mizero, 

estas nun vasta kampo de milita pre-
P~rado. La fasistoj nur okupigas pr! 
H1_spanio . Tíe, la gravaj k negrava¡ 
•n1gracemizuloi• nur ha va s obsedon : 
Venki en hispana milito; prí gí oní 
Parolas kvazaií temus pri milito eks-
~luzive ítala. Por helpí Frankon, la 
1tala fasismo riskas cíonl 

Ciuj bombard adoj, kiujn suflrís 
I~ hispanaj urboj Barcelona k Valen-
<:i_o, estas faritaj de la krozsípoj Duco 
d Ro6to k Rrmondo Dioz. La unua 
suferis difektojn d u m bombardad_o 
Pro_ la hispana kanonpafado, k es~1s 
d~v1gata rapíde fugi al haveno Sf?ez1a, 
kte nun oní arangas la difektajoJn. _ 
•. En ínsuloj Baleares k Cerdena 
Ct~tage amasigas •volontuloi•, kano-
n<:J, aeroplanoj k militsípoj. La 10. 
Augusto eliris el hav eno Gaeta du 

sípoj, kíuj transportis la trupojn de pojn, la Duce ciníke gratulis publike 

22 .ª regimento de infanterio kun sek- la sipanarojn de submarenoj Mil/elire, 

cioj de kanonoj k mitraliloj. La 12. 7'ozzoni k Palea, kíuj plej distingigís 

Augusto elirís el Tobruc alía sipo, en tíu tasko. Tíuj ci submarenoj •la-

kiu transpor!ís 2.800 •nígracemízu- boras• cefe dum la nokto, laií helpaj 

Jojn». La 27. Julio eliris el havenoj indíkoj de germanaj k italaj sipoj. 

Palermo, Napoli k Gaeta, 5.000 •vo - Kíam ili sukcesas dronigi iun komer-

lontuloj• de la legioj de Florencia, . can sí pon, la ita la reg istaro premias 

Catanzaro k Sicilia . La 3. Augusto per mono la oficirojn de la submareno. 

elirís el haveno Genova íOO soldatoj Oft e la maristoj indignigis pro tío . 

apartenantaj al ítala milita av iadilaro, ,Resume, oní pavas aserti ke Mus-

ínter ili, pilotoj, observistoj, bombar- solini melis, je la servo de Franko 

distoj, ingeniero¡ k labori s toj. ~-k:ozsípojn k 11 submarenojn kro~ 

En insulo Cerdeña es tas starigita c1u¡_ germanaj k italaj sipoj, kíuj na.ví-

aera bazo, kie dejaras aeroplano¡ de ~a~1as _t:~ _ la. Med iteraneo k helpas 

bómbardado tre rapid aj, kiuj ofte flu- tt~J!l m1hts1p0Jn . La sorto de hispana 

gas por at~ki sipojn. l1i estas pentritaj mthto estas por la fasísmo de !talio 
Iaií koloroj de hispana fasista armeo. afero de vivo aií morto. 
Dek unu submarenoj es ras je la servo . Sed la vera ítala popolo pro-

de Franko; iliaj nomoj estas forvisítaj' testas kontrau la diktatoreco. Eble 

k ciu el íli kunportas hís¡,anan mar- Mussolini ricE!vos ian malagrablan 

oficiron . Tiuj submarenoj mem estas surprizon de sía popolo mem ... • 
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EL KJIJERO DE SOLDJITO 

Optimisma Invito 
Huelva estas provinco andaluza, 

kiu situas sudokcidente en Hispanio, 
apud la portugala Jandlimo,sub pi'emo 
de la fasísrr.o. La estro de la cefurbo 
publikigís sekvantan alvokon al la 
malfelica popolo : 

• Urbanojl B rila reprezentantaro 
de la ltala Eskadro partoprenos ci-
jare la tradícian feston pri la datre-
ve~o de la elb ordigo de Kolumbo el 
nia tero, por malkovrí Ameríkon. 

H 1ST
0

0RI ETO 
EN TRI 
CAPITROJ 

omago al la rfacia Standardo, ne 
decas al la patriotismo de la urbanoj 
k ke la nova Patrio , kiun ni nun 
forgas, nur volas híspanojn de unu 
sola klaso. Tiuj, kiuj en ciu momento, 

-, en la avangardo k en la ariergardo, 
scias plenumi sían devon. La aliaj 
nek estas, nek rajtas nomi sin!hispa-
noj k nur meritas malsaton k punon 
pro sía µialnobleco. 

Huelva 4. Augusto 1937. 
(II Triumfa Jaro)• . 

III 

Nta kara eksadmlnlstranto Rtkerdo Kllea, di\ 
enta solda to nun en la front ol de Madrid o, ltnd 

:, nt ketkaJn paj!oln d~ si• koJero, k l uf prtskr lbe"' 
leil Intima manlero. j!enerala fn lravtvefofn •n 1~, 
grava se~toro . Sen!an ge ni aperlges tlln ktet 811

1
• 

fon de okfiv• esperantista al nta te¡¡antoro . u. 

- 26. Jullo.-Ce la unuaj matenhoroj nia 
fortoi finokupas siajn no_v_ain pozicioin. Kon! 
keritai antail nelo~ge, th tui estas forliki. 
giraJ en kelkaj lokoJ. 

Nova pejzago. La okuloj komencas serc· 
la poziciojn okupatajn de la malamiko. 1 

frumatene je la 6. • horo komencas Pafi 
la fasistaj baterloj. Estas la komenco de la 

. batallag oj en Quijorna,en centra subs ektoro. 
La artilerion ba!daií sekvas 1~ aviacio, 

kio anoncas malam1kan atakon, ktu ne ma1. 
rruas. Fortoi de iníanterio k kavalerio atakas 
krozanle la ri':'er~n Peral~s _kontraü niajn 
liniojn. La arnlerta k av1ac1a preparado¡ 
estas rion rortaj, ke la malamiko sukcesaa 
antaiíeniri, gis kiam niaj fortoj reatakas 
impere k devigas_la malamikon retroiri, pos, 
unu horo de pemga k heroa luktado. Dum 

Afabla Peto kelkaj rninutoj oni batalas korpe•al-korpe ... 
•La 15. de la nuna monáto estas · Baldaií alvenas al nia komandejo kelkaj La sípanoj de ltalio estas niaj 

amikoj, kiuj en la tragikaj momentoj, _ 
kiujn ni travivas, estas iu netransire- unujara datreveno de la restarigo de • 
bla digo defendanta la Krista~an . Ci- la malnova k glora Flago de la Patrio, 
vilízon kontrau la malpia k krima kiun forígí s ce sía alveno la malamata 
Marksismo. Okaze de la gojiga vizito regímo, okazi gínta cíujn nuntempajn 
de la idoj de nacio, kíu plenígis jar- malbonojn en Híspanío (•). Atentante 
centojn per progreso k kulturo k regís la dezirojn de la bonaj patriotoj, por 
la mondon per Cezaroj; Jando miriga, soleni la gojígan datre venon, tiu ci 
kiun la genia Benito Mu ssolini fandis urbestraro decidís organizi la «Oma-
en muldilojn el gloro, bonvenigu ilin gon al la Hispana Flago • , kiun par-
korege, kiel la hispanoj de Ja Kato- toprenos la tuta logantaro senes-
lika Regino malfermis •siajn brakojn cepte. Tia! do, mi decidís la jenon: 

kaptitoj k unu masinpafilo. Tio ci k la mor-
tigitoj kiuj restas sur la batalkampo "esrae la 
rezullo de · la rasista atako kontraií niaj linio¡ 
de tiu ei subsekroro. La rekrutoj de 1931.' 

al Kristoforo Kolumbo . La 15, kurantmonate, por solene 
Vivu ltaliol Vivu Hispaniol Vivu festi la Nacían Flagon, sub kiu oferas 

la Vuce/ Vivu Frankol-Via urbestro, sían vivan la hispanoj , kíuj defendas 
José Domfnguez Díaz de la Cuesta .- gin sur la batalkampoj kontrau la 
Huelva31.Julio1937.(IITriumfaJaro) marksismaj hordoj, ciuj domoj k 

. 11 
A mara Plendo 

•Kvankam estas doloriga al gi, la 
urbestraro ne povas ·silenli fakton 
neatenditan k malagrablan, nome la 
ne-ceeston de la popolo en la hono-
riga festo al la flago de la Patrio k 
al la bonega parado de trupoj, oka-
zintaj hodiau matene. 

Kiam la glera militmaristaro ítala 
juse donis tiom da brilo al tiu tradi-
cia festo pri la vojago de Kolumbo, 
estas tre bedaurinda la foresto de ta . 
publiko en tiu solenajo, spirita amago 
al tiuj, kiuj oferas sían vivo ·n al la 
Pdtrio. Tío signifas, ke la familíanoj 
de niaj heroaj soldatoj nek sentas la 
nacían doloron nek sían propran. 

. Car la cirkonstancoj trudas al ni 
ciuj la devon diri la veron, tiu ci 
urbestraro proklamas lautege, k\ln 
sangumita koro, pro malgojo, ke la 
foresto de giaj kunlogantoj, en la 

etagoj de la ·urbo montros la flavo-
rugan flagon ( .. ) kiu restos tie gis lá 
30. de tiu ci manato. 
· Tiuj, kiuj ne aligos la •Omagon al 
la Hispana Flago • lau la donita or-
d'ono estos konsiderataj kiel ·malami -
koj al la Nacía Movado k, kr9m la 
publika malsato, ili ricevos la punon 
kiun meritas ilia anti patriotismo . ' · 

Huelva 7. Augusto 1937. 
(11 Triumfa Jaro)• . 

EPILOGO 
Brila Sukces~ 

En fasista jurnalo R. B.· e., de 
Seviljo, flatema por · la arist'okrata 
~ompo, a peris, kiel triviala broco , 
¡ena k treege elokventa sciígo : 

•Huelva.-La urbestro monpunis 
la _enlq~antojn, kiui rífuzis la ordonon 
pri lok1go de flagoj en la fasadoj d 
la domoj, kiel omago al la Nací: 
~tandardo. La sumo de tiuj monpunoj 
1am estas multaj miloj da pesetoj.• 
(") Alud o al la Ru publlko . (" ) Aatlk H va onarlcla FtaQo, 

jaro monlris, ke ili ankaií scias balali. 
27. Jullo .- Kiam frumatene nin vizilas la 

aviacio, la unuan rezignacian geston ansia• 
taiías goja esprimo: estas la nia¡! Dudek 
kvar aparatoi de bombardado ílugas super 
Vera les de Milla. 

-Estas iom frue, seJ ni reíaras la hie-
raiían viziton !-k omentas iu apud mi. l.a 
lutan tagon daiíras lerura batalado en kiu 
íunkciasciaj armiloj en malamika konkurenco. 

Nur ma lfruvesp ere renaskigas preskaü 
absoluta trankvileco. Sed dum la noklo an-
koraií aperas du Ídsista j aviadiloj, ili ne 
longe flugos : unu el ili brulas en la aero k 
la alia prudente foriras. Momente ni ne scias 
11! kio obea s lá brulado de la falinta aviadilo. 

28. Ju~io. Komencas ta hodiaiía lago 
kun la ~leJ_ kom_pleta ~vieteco. Ni sciigas, 
ke la av1ad1lo, ktu brults hieraií nokle esras 
terenfaligita per unu el niaj casaparat~i -Tío 
okazas unuafoje en la milito ke aviadilo 
e:itas íaligi!a dumnokta aerbat~lo . Nía ~via· 
c1~ e~tas k1u tion faris, montrante, unuloje 
ph, s1an kapablon . _ 

, Ves?e.r~ komencas novaj bombardadoj. 
L~ . arlller_i~ avi.,cio pli bruege paradas 
nta¡n poz1c1o¡n k ni atendas la infanterian 
atakon, pretaj_ ¡eti nin kontrañ ilín pli kurde 
se eble ol h1eraií; sed la malamiko jam ne 
atakas. Strategia prudenro! 

27.Jullo '. -Apenaií ni povis dormí; jus 
komencas la lago. Estas Ja t '30 horo lru· 
~ate~e kiam la malamiko kredante surprizi 
ntn sin_ }~tas 11! !llako, de ni jam atendal~-
La fu~1lo1 d~ ntaJ unuaj linioj suficas por 
montrt, ke nt ne dormas k baldail revenas 
lran½v!Ieco. ~um la ruta tago Ja malamiko 
ne v1d1g11s sin. 

. 30: J1;1llo.-La m11l11miko retiras rortoi~: 
i:10 stgmfas, ke 111 batallagoj fini~is en cr 
!1u sub!Sektoro de la centra sektoro. 
. Komencas k0nsta nla transirado de forku: 

rtntof de l_liaj linioj al la niaj. tt.im )11 sa~aJ 
tre ter~r.aJ rakontoj pri la nigra Hispant?· 
Klam 1h alvenas -ili renkontas ciam niaJn 
kamaradecajn brakojn. 

.31. Jul~o .-Oni sciigas al ni, ke ni~ 
~r¡1ffª.do, ma Juna Brigado foriras ripoz1 

e a1n !11gojn 111 iu prokst~a vilago, por 
lbuj a)kurt SPOSle al iu alía fronto kie esto5 

ezonata turma Brlgado! • • . 

Rikardo K I LE 5 
, De la 99" 8r1Jado • 

Subsektoro de Brunete, 

La venko de· Hispaní~ ne apartenos al ~no tendento sed al barmonio de díversaj, opíníoi! 
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' 
~OTOJ -POR LA. HISTORIO 

En si11 numero de 111 4. Mojo 1937, Solidaridad Obrera 
prcsori;r11no de C. N. T . publiklgis 11lvokon, al kles . teksto 

11p11r1enu la sekvanraf ír11zoj: 

cKAMARADOJ DE LA STATAJ FORTOJ ! 

Al ~i, kom~ro~oj de la $torm gv11rdio k Respublikana 
Gv11rd10_; 111 vI, nI11j kunulo¡ en 111 glor11j 111goj de Julio 
kiuj l1;1k11s en deíendo ~e I~ plej nobl11j ide11lof, 11pud J~ 
!aborIsra popolo ; 111 VI, k1uj estas, kiel ni, k11rno de I' 
popolo k_g'.1r~istoi de Qia libero, es111s 11dresiIaJ tiuj ei 
vorrol, k1u¡n inspiras humana sento k vivigas ·rervora 
dezirego pri kunfratiQo. 

L11 19. de Julio, la tagon neíorgeseblan kiam kune 
la popolo k 111 11rmit11j fortoj skribis per ; i11 sango Ja 
unu11n _paQo~ de _111 ~lej hrlla e~opeo, klun registras 111 
H1s1or10, ~sus sIgeht11 la p11co 1n1er la 11rmilaj inst itucioj 
k 111 laborista klaso. · 

Ne estis lí o, unuiQo íorflu ganla. Ói eslis alianco 
eljetala 111 cstonteco ,-de ~mo por eia m, car Qi havis si11~ 
bazon en 111 egaleco, Je deveno, kun la popolo· tiu 
sindon11 popolo el ki~ amb~ií devenas, 111 l11borisro: kiu 
kons1ru11s k l_a gv11rd1s10, k1u zorgas pri li11 libero. _ 

Memoru llun heroecan daton, kiam kunr11ndiQls niaj 
animoj ce !ª v~r~o de nova suno . Kaf turnu 111 okul ojn 
al In labor1sto1, -k1uj ne m11l11mas nek malsat11s vin sed 
vin konsideras kiel k11maradojn ., ' 

Tio 11peris en gr11v11 an11rkist11 jurn11lo, riel dement11nle, 
ke C. N. T. -P. A. l. estas la solaj venkintoj de 111 militribelo 
dum la 19. Julio. Tie estas 11gnosklre, ke «11pucÍ· la popolo• 
(popolo ne konsislas eksk!uzive el anarkistoj) bata/is la 
publikaj forloj de la Registaro. 

Kaj fiu deklaro aper is ki11m, l11ií komentoj tr11 kaprlc11 
k11rIoskizo de k11marado. kiu eksterlandiQis antaií la teroro, 
ciuj policaj poz icioj kapilulaciis sinsek ve. 

Tiel oni skribas . 111 Historionl 

iN LA DiiND ni LA FANT AZIO 
Tiuj el niaj legantoj, kiuj satas rakontojn pri aventu-

roj, povas gui patosan sensacion k sentí la skuojn de plej 
tremanta emocio per legado de unika romano tiuspE-ca, 
kiu kun titolo •Barcelono, plej alta espero de Revolucio• 
aperis en la n.º 6-7 (Aiígusto-S eptembro) de «Sennacie.:a 
Revuo • ,prenita el • Informa Bulteno, C. N. T.-F. A. l.• 
de Barcelono, eldonita fine de lasta Junio . 

Kun la romano aperis kurioza kartoskizo, kiu certe 
vekos ce multa j legantoj rememoron pri la mistera land-
karto de la fama verko de Stevenson, «La Insulo de la 
Trezoro•, escepta specimeno de tia líteraturo, kiu logis 
nin en nía jun eta ago . 
_ Legante la rekomenditan rakonton, oni scugas plen-
detale pri la «vera vero • rilat e al nía milito k revolucio ... 
de anarkista vidpunkto, kompreneble. La plej senbrida 
fantázio je la servo de' fanatika sektémo regís la verkiston . 

Ni ja kompr enas, ke la romanisto statis en la monato 
Junio sub tre fresa k ne tre agrabla impreso . Aliflanke ni_ 
scias , ke la verkon oni destinis al eksterlando , sekve gi 
estas specíale verkita por eksporto . La propaganda celo 
do, klarigas cion. Prezenti sin mem kiel so laj venkintoj, 
kiel ekskluzivaj konstruantoj, kiel nuraj reprezentantoj de 
la laborista klaso, kiel absolutaj militbatalantoj, kiel solaj 
viktimoj de interpusigoj ; tion oni povas fari nur , kun sanco 
'pri sukceso, por la náivaj sampartianoj alilandaj . Sed, nek 
la katalunaj laboristoj, nek tiuj de la · cetera Hispanio, 

Jcredas je tiu anarkista monopolo. Nía popolo dum plí ol unu jaro jam havas sufice da sperto k scias •sían» veron, 

la sole aiítent ikan veron , ne influata de propagandoj sed lernita per instruaj faktoj k per gu staj k justaj komparoj . 

Ofere al la Únueco anlifa§ista de Hispanio, ni -sisteme silentis en nía publika tribuno cion, kio povus damagi la 

bonajn rilatojn kun la kamaradoj anarkistaj; ne car ni ne povas refuti ilin (tío ja estas farebla ec per tekstoj a,nar-

lcistaj!) sed car ni ciam kredis, ke estas preferinde por la bono de la labori staro, kunbatalí la fasismon anstataií inter-

kvereli k car ni pensis, ke estas pli bone utiligi Esperanton por propagandi la komunan aferon ol por montri niajn 

divergojn, kiujn ni povas pridiskuti hejme . Sed neniu kredu, ke mankas al ni argum entoj por kontraiídiri la sensaciajn 

fabelojn, ~iujn enhavas tiu ekstreme partiecega romano, car la fonio ekde la 19. Iulio 1937. farigis neelcerpebla ... 

En nía gisnuna konduto ni velas persistí car ni ne volas gojigi la fasistojn . Car la nuna sinteno de la anarkistoj 

en Hispanio estas tre malsama ol tiu, kiun ili havis antaií kelkaj monatoj-felice por ni ciuj-ni esperas, ke ni ne 

estos devigataj sangi nian objektivan normon, kiu estas ja tre multe pli malfacila ol tiu de plena reprezento al unu 

tendenco. Intertem pe ni den ove rekomendas . la lega don de la alud ita numero de •S ennacieca Revuo» al tiuj kama-

radoj, kiuj havas emon al blago, al blufo k al bombasto; absolute ne al tiuj, kiuj studeme interesigas por la simpla 

k neiítrala vero pri Hispanio. Doni konsilojn pri sendogmemo certe esta s plí facile ol agi sendogmeme ... 

KOLEGA FLIKAiO 
En 111 g11ze10 clnform11 Bulreno C. N. T. -F .. A. l.• ~e 25: 

~ligusro 11peris 11r1ikolo . pri la situ11cio en Kat~lu~JO, per k1u ont 
emalkovras, eksterm11jn ce!ojn kon !raií la or 1¡r~ntzo¡ C . i:-1-_T.-F. A. l. 

stas do necese diri kelkajn vo rto ¡n por ev111 koníuzoJn . 
L Polilikaj di skuro f int er m11lsam11j parri oj es111s _tute na1~r_11j. 
k ª. ko_ndu1on de ciui or ganizoj oni povas, _dcv11s k r_a¡tas ~nahz1 k 
bruik1. ~ed neniu parrio raitas diri , kc ont 11Iakds Qm se 1_u mem-
~o de llu parJio esras 11res1ita ~ií su!eras pr oceson okaze de pu-

nindaj delikloj. La polic o areslas k la 1ribun11lo juQas, post la 
~ecesa¡ pruv oj. Neniel policisl o al! i_uQisto P?vas-nek dev11~-
ez,gn1 plenumon de sia runkcio anrau la kons1der o , ke 111 akuzllo 

Pos_edas membrokorl on de iu ajn organizo . l{ompreneble, se tluj , 
0 flc1s1n¡ agus iiet , ke aporreno al antiía sista tendenco esr~s ebl_o 
Por 6bsolvo ciu havus ja rajton rari malbonqn, cor nun c1u civ1-
lano Poseda~ 11n1i íasis111jn dokumenJojn. · 
' Konkrere· pri la respeklindaj organizo], kiuj respond~c11s 
Prl •lníorm11 B~lteno, ni volas nur scllgi ke ili11j membroJ. a1das 
tn Vuj urb11J k provinc11j komunumoj de 111 popol11 Hisp11n10._ Se 
lemus Prl sistema persekulado, klel III povus pllrloprenl tute digne 
t libere tlujn oflclalan lokojn kie 111 diligente labor as k oíte ok~pas 
ll'ravaJn postenojn, klel llu de urbesl~o en Valenclo? 

. · En ciuj tempoj, oni svingis, unu konlr11Íí 111 aliajn , politikaJn 
ar gumenl ojn por servi siajn parri ~jn inreresojn. Tio estas legitima 
metodo. Tamen, por Quadi liun meriton, 111 polemiko dev11s esri 
nobla ; alie l la 11r1ifiko povas iQi vundilo por la propra aiíroro. En 
111 11!udita kazo, riuj tro senpripensaf asertoj eflkas konlral! la inte-
resoj de la lula hispana popolo , kiu · 
ege bezo nas la subr enon . de 111 rur-
mond a liberala opinio. Se, trompe 11i1 
propagande,' oni emíazas. ke la regis-
taro persekutas pro letojn k aplikas 
teror11jn me lodo j n kontrai1 difinit11 
doktrino, ni riskas perdi la valoran -
11pogon de la lnrernacia pro letaro , kiu . 
reslo s indiferenta 111 nía lukto . Neniam 
pro ideoj , nur pro íaroj konrraii 111 
Qenerai11 vo lo, oni pov11s sureri kon-
damnon de la nova popo!a juro , kies 
krei nro estis anarkis1a ministro . 

En aJia íragmenro, per kapric11j 
sa!tet oj tr11 fraz oj de tikl11 artikolo ni11, 
ont prel ~ndas pruvi, ke ni akuzis la 
P. p . U. M.-a_r:ojn kiei spionojn de la fasismo . Ni ne r11ris tlon f Ni 
sk1z1s nur la 1zo lem11n tak 1ikon de liu parr io, kelk aj el kies gvi-
dantoj estis enk11rcerig111~¡ sub . grava akuzo. Ni menclis Ja akuzon 
ne esprim11nte 11ll11n oplnton, prl la delik111a aíero krom si · 
dezlro je b11ld11i111 klareco por la bono de Jiu partio mem .. . ncera. 
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8 P O P O L A .F R O N T O 

• •-
ABONMANIERO Nia gazeto ne havas fiksan abonprezon . Ói eldonigas nur per laiivola individua monhelpo de l~g~ntaro. Ni elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto d_e hu¡, ktuJ povas pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla le_gajo al multaj,. kiuj pro senlaboreco, au aliaj kauzoj, ne p0vas pagi s1~n pro~ran kot1z~n. Tial se la enhavo k celo de la revup estas por v1 aprobmda k placa, pagu vian liberan abonon al i_u ajn el niaj ·internaciaj agentejoj: 

ÚENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRESO 
nur por mono nur por mono oe holandanol 

GUSTAVE FARENC PETRO van der PLANK 
M. Rue Brise-Paln Van Speijkstr11at, 48-1 ' Poslcekkonlo 1~944 Orleans postQiro 24">:>42 

ORLEANS (Loiret) FRANCIO AMSTERDAM W. Nederl11ndo 
ANGLIO.-K-do O . MELTON.-2~ Fowler Str . Nechells, BIRMINGHAM 7 
SVEDIO.-ARBETAR ESPERANTISTEN .-B11rnhusgat11n 8 tl. g. n. b., 

PostQiro n.0 M411, STOCKHOLM 
BELGIO. - K-do M. DELFORGE . - M, Rue de Heigne , 

PostQiro 199106, CHARLEROI 
REDAKCIA ADRBSO POR t10 ALIA 

POPOLA FRONTO- Mar, 25: Valencia (Hispanio) 

NIA MUNICIO 
Valencia esperanlistaro • 92'70 pto i . 
E. M .-Castuera . 10 • 
F. ). -Barcelona. 5 
A . E . - ,Mequinenza. 10 
J. P.-Algemesl. 5 
R. Q . - Centra Fronl o. 1(1 • 
FLE Sekcio.- Enkhuizen. 2 gd. 
Geedzoj E. - Rotterdam . 1 
J. Weerman. - Amsterda~ •. 1 
FLE Sekcio 15.- Rotterdam . 1'25 . 
F. L. - Amslerdam W .. 5 
FL E Sekcio 9.- Ro tterdam •• ó 
FL E Sekcio 5. - Rollerdam .• 2'20 • 
J. P.-Hvek v . Holland .• 1 
l. v . B .- Amsterdam 
R. D. Lea G .-Reichenberg . 46 ffr. 
C. P. -Vaulx • 10 . 
L. W.-S11llaumines. 20 • 
R. L.- Paris . . 10 
G. J.-Chole1. 10 • 
H. A. - Lannemezan. 50 • 
Ge•kdoj . L.-Pouy. 10 • 
J. - Toul o n . 10 
J. T.-Ca slelnau Magnoac • 5 
J. L. -Tarbes , 5 . 
F. G .- Livry - . 10 
J. B.-Vence . 25 • D. G .-N11ntes ·~o 
F. Th.-M ickle G111e 52'80 • r.--0. H v. Q . ...:.Thudaumol. 10 • 
M. R. - Paris . 15 
A.-Levallois. lO 
W; L.- Warnsd c-rf . 50 ·• v ; I?. G.-P11ri s • 10 
J. ll. - Dijon . • 20 
J. G.-Riscensart. 50 . 
H. - Lens .. 6 • G . R.-Lyon . 5 
E, J. -S11ll11umines . -42 • Lib . Li go Esp . -Plzen . 100 ~- kr. 
C. C. - Victoria. 6 sil. 
E. G. cTempo• .-Trondheim . f, n.kr. 
D. K.-Brusel o . 6 b.fr. 
J. B.- Antwerpen 6 
J. P,-Bralne I' Alleud . 5 
M. D.-Amay, 26 • 

• KORESPONDADO 
Simpla trillnla anonceto 4 f. fr. 

P. G . Donleben, Amsterdam O. Tuinbouws-
traat, 10, Hol11ndo inter s11nR11s PM, 
Deziras korespondi k. c. l., p. c. r. 
Skribu multenombre! 

U~AJO· POR FANATIRAJ ORULOJ 
Lar go C11b11llero, Qener11la sekretario de _ U. G. T. k eksa ceíministro, diris intervjue en Parizo, jenajn interesajn vortojn : 
•En Hispani o, la fervoro esras grandega , la armeo nur deziras b111111i. La ekonomia siruaci o estas tute normala k nenio minacas la Regist11ron, kiu neniam estis liel forta 

k respek111ra kiel nun. La marso de la milito iras malrapide sed nepre al la venko.• 
Tiu ci simple dekl11ro de la gvidanlo de la, tro simpl e noma ta de kelkaj , •revolucia 

' socialism o• pruv11s la mecso gojn de f11n11-tik11j persono¡, kiui rre insis1e k suspektinde volas prezen1i l a leg itim1m popolan Regis-taron kiel • re11kci11n lnslrumenton de teroro• . 
La liberal kapoj j am haviis materia lon por objektiva meditad o! 

L.A STA HORO 
Al la ministoj de Asturio apartenas 

nun la bravajn epizodojn por deteni 
la marson de la invadintoj. Óis ho -diaií, ili sukcesisl 

En la aragona fronto, nía · armeo 
daiíre premas k okupas bonajn pozi-ciojn . En la sudo la situado stagnas 
tute same kiel en la cirkauajoj d~ Madrido pri kiu la fasistoj jam ne plu fanfaronas ... 

Italio k Germanio ne baltas en la 
freneza liverado de karno k materialo . Kvankam tra la maro dejoras nova 
kontrol9 ni ne fidas multe pri 1~ fino de -la, piratoj . 

La Ligo de Nacioj kunvenas k Hispanio daiíre batalas ; jen ciol 
Preselo de J. Olmos, Alicante, 6b, Va lencia 

POPOLfRONTA LETERUJO 
D. c.-Y11miden .-Ni ricevis vion afablan 

leteron k notis Qian enhavon. 5 inctrt ni 
dank11s vin pro vía bona helpo al nía ko. 
muna fasko. 

L . K . -Nynashamn.-Ni d11nkas vin Pro 
vio subteno. Sendube vi jam konkludis Pri 
¡11 cel o de o rganiz oj kontrol 11111j de Brira 
konservativa reg is111ro. Pri via kortsp on-
dinto , ni enketas. 

W. M.-Oulu . -Vla p. k. bone alvenis k 
Qia legado konusis nin. Akceptu dankajn 
esprimojn . En koncerna rubriko ni kvi1ancis 
vian monsendon. 

F. K.- Zagreb . - Ni ricevis lion ; kion vi 
sendis . Ni sendas la pet itajn ekzemplerojn. 
Dan kon! , 

N. K. - Helsinkl.-Vi11 letero akura te tra-
fis nin. Ni transdonos (kun traduko) la ceme-
1ir11n lereron k dankas viajn klopod ojn. Sevi 
kredas, ke es1as io interesa en la r11por10¡ 
aluditaj, bonvolu sendi fion 111 ni. Antau-
dankon! 

M . G.- Bruselo . -Laií via deziro ni en-
ketas pri vi a frato k ni Qojos ricevi infor-
mojn, kiujn ni komunikos per 111 faka rubriko . 

G. T.-Raasiku .-Ni ne ankoraií ri cevis 
la anoncitan monsendon . 

· R. P. E .-Roterd11m o. -L11i! vi11 deziro, 
estonre ni kvitancos vian monon 'aparre, en 
ci tiu rubriko . Ni d11nkas pro v ia laboro k 
notas la cereran enhavon de viá Jetero. 

J. L.-Pouy.-La k-d oj . el Tangerae ndas 
al ni varman saluton , por ke ni peru Rin al 
vi. Ni 11ldon11s la nian. 

B. S .-Atridaberg.-Via tetero bone atin· 
gis nin. Aparle ni kvilancis jam vi an sen-
don. Akceptu danke gon · pro viaj klopodoi 

· favore a l nia luktó . 
8.-Ann ecy.-Kun emocio ni legis viajn 

rrafajn vor1ojn k ni Roj as. En oportuna loko 
estas kvit11ncit11 vi a monsend o. Kiel vi Ruslt 
diras. ni bezo nas konkretan helpon k objek-
tivan komprenemon . . 

H. L.-Antwerpeen . ....:.Vi certe ricevos r, 
m11teri11lon·, pri kiu vi interesiR as. Dankoa 
pro vi11 valora helpo! 

D. D.-B arcelono.-La lis ton da rice· 
vontoj por tP , F.> ni bone nolis k dank1S 
vin pro Qi k pr o 111 11noncit11j libroj. 

G . J. H.-As.-Ni bone notis 111 adresoin, 
kiujn enhavas via'1 s11tat11 letero. · NI ts tas 
kontentaj, ke la materialo el cP. F.> estas 
el vi utila . 

F. F.-Lu ze.-Vian Ieteron ni ricevis l 
legia . kun vera plezuro. Turkore ni dan kas 
viajn 1101idar11ln vortojn. 

L. B.-Bruselo.-Kun anraiídanko ni a~-
ceptas vian proponon . Ni rice vos Ro Je via¡n 
librojn, kiujn ni apli kos boncele. Ni notos, 
plezurigite, ke vi konsentas al nio laboro, 

ial J. R. - Chalons sur Marne.--La emoc 
1 vor10J, per kiuJ vi esprimis la sentolÍt el v ª 

koro, lre kortusis nin . Ni pensas tuts0111~ 
klel vi pri 111 1111110 de 111 afero, klun v 
tre lrafe pentr is . 

S . K.-Asb11v11d.-D11nkon pro vla tra-
; duklaboro . Se eble ni publikigos vian ver; 
kelon. Celeran parton de vla skribo)o n 
bone notis. i 

O. M. B.-Kirona .-Vlaj lafldaj uprl7: 
Instigas nin en nia 111sko. Ni dankos v ª 
forran apogon , kiu montras voJonl 
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·ti:''llfN'ctLADIA''PROZO (HA~. OIFUZ(NDA ... 
· : .: •. La voco de Hispanio ne kartavis, dum klara infor~o; ce kunsido de la 

Sesa Komisiono de la Ligo de Nacioj. En la pompa kunveno sidis la centraj 
politíkaj figuroj el kvindek kvin naciaj delegi-taroj. Antaií ili, Alvarez del Vayo, 
veterano de. la diploma ta ludo,· prononcis drastajn vortojn. Sen· subtilaj eiífe-
mismoj, sen retorikaj vua.loj; donante nomon de akvo al akvo k titol9n de 
krimo al krimo, la hispana delegito ja liveris tonan de diguo al la Konfe- • 
renco. Liaj árgumentoj, kiel bronzo, estis solidaj. Li postulis aplikon de la 
konvencio, avertante al la mireglta audantaro pri la riskój k dangeroj de 
vanaj níalkonkretaj solvoj por konvinki friponojn. 

i .· «Kion vi intencas fari?-li demandis-. Cu nur bedauri cagrenojn, ans-
tatau energie ·mn eviti? Cu _doni den ove la aferon al la Londona Ks,mítato?» 
, Tion jam oni faris antaue k nun la mondo ¡:,ovas rigardi k sperti la 
fiaskajn sekvojn. ,Tro sate estas sciate, ke la fusa politiko pri la Ne-Interveno 
nur taugís por eviti d_efendi la legan, en profito de §tata abomena perfido. La. 

. skrupula rondo da. pulcinelaj komitatanoj; toleris, sub sajné) de ignoro, la 
daurajn,elsipígojn;.d~ kompletaj fremdaj divizíoj k: montój da· moderna per-
fekta materialo. La frívola kom,zdio estas jam angora dramo, kiun riskas par-
topreni, kiel aktoroj k protagonistoj, ciuj proletaj europanoj senescepte. Nia 
delegito jetis la dilemon sur la tablon, dírante: <Jen, aü la kunveno de la 
Ligo de Nacioj aprobas agnoske la invadon de Hispanio, fare de Italia k 
Germanio, au konfesas sincere, ke la Ne-Interveno estas fiaskinta rimedo. En 

· tiu lasta "évento, tuj k nepre oni <levas restarigi la normalajn internaciajn 
legojn favore al la p6polo de Hispanio~ .. 

. . . Nenion plul Nur rekta deklaro, por aprobo de la invado, au nuda 
· korídamno k·.rapida ·puno a1 la ofendintoj. Hispanio, kun eleganti gesto, 

rifuzís la sablonajn_ k nebulajn fekstojn de kan ce la ria prozo. 
. . Nía popolo ne almozis fa~orojn nek privilegiojn al la kunvenintaj 

nacioj. Óiankaií ne vendís sían statan autoritaton por aceti filistrajn poen-
tojn. Malgrau pero.o, pro tio, de sego en la Liga Komitato, Hispanio neniam 
vidis tiel brilajn reflektojn de sía brava silueto sur iu alía eksterlanda ekrano. 
Hispnnio, per buso kapabla de sía cefdelegíto Johano Negrín, dil'is finfine 
protokole cion, kion avidis diri i:iuj hispanoj, ekde la komenco de la tragedio; 
cíon, kio Jam brulis en krioj de indigno au en mokoj de skeptikismo. 

Stafestroj,de kvi~taj nadoj mezuras prudente la vortojn. Johano Negrín, 
,so'Cialista partiano k hispana cefrninistro ne povis óbei la, stultan rutinort; 

· · .· tial, sirante kaclukajn normojn, H ebligis al pura 
aero ventoli en haladza atmosfero. La hezitemaj, 

· ~anceligemaj potencoj eble alarmigis iomete pro 
la malofta spektaklo. Tio ne gravas!- La fasista 
monstro jam vekigis; sekve, la «prudenta» celo 

, eviti genojn al gía dormo tute ne validas ... 
· Denove la sonora lembro de Hispanio 

.. · estas alarmo k voko, por la dernokrata mondo,. 
. prij la stispektinda ludo de kelkaj mini.stroj, 

. uzante · nur emfazan prozon de ki:incelarioj, kiel 
· 'celon al . paco, antau la giganta; provokoj de 
, kónatáj landoj. Cu ankorau ne komprenís nek 
: vidis .. la estontaj viktimoj, ke ciu plia ce1do, ans-

" tata.u eviti mili ton, .estas plia stupo por la 
· incendio, kiu nepre atingos tiel ankau ilian ~té\.-

gón? Mizera paco estas tío, Ido fatale atendas. 
en vico sperti la dolorojn de milito! 

1.· • JOHANo NEORIN • ·. ,, Sajnas nekredebla-estas memmortigol-
C.1reg1•1arano kaj Mbílstr<¡ ,de,flnanco .. ·· 1a obstino n.:niel voli lerni per alíes vun,doj ... 

REKRUTOJ 
La rckruto, en ordinara armeo, estas 

groteska figuro, klu safe suferas vangofra-
pojn k pledbatojn de kaporalof k serAentoJ. · 
La rekruto, sub k.tpitallsta reAimo, est11s 
ldaslka símbolo de lo 1riviala komlkaea rolo, 
klun ofte plenumns la popolanoj por forAI 
alajn 'proprajn katenojn. ' 

Tiu rekruto mem. post lnclgaf ekzercoj 
k nbsurdaj spertoj, fari~ns soldnto al klu oni 
!rudas juri promeson 11! iu standardo legante 
k relegante In frost!gajn artikoloJn de severa 
kodo, kiu punns kruele, per la morto, ba• 
nalan eraron aü kulpon. Ln $oldato, eksa 

· rekruto kun scio pri la vivo de kazertio, 
rlcevas llnflne la fleretan titolon de veterano;, 
sed !la veteraneco .estas ja tro simpla kate• 
gorio, car faktc rekruto, soldato k. veterano 
estas nur tri etapoJ, aü tri ¡rradol. de unu 
sania bedaGrinda estajo: mehanika sklavo 
uniformita, sen homa personeco, por anal• 
fnbetaJ genera lo! k brutalaj oflclrof kiuj abo• 

; mene k perverse devigas ilin rompl la }uron 
al la flago k ob·eon al la le~o. se liu flago k 
tlu le~o fori~as emblemo k stupo por etaj 
modestaj nspirof ele I' popolo. 

Tío okazis en Hispanio, kie perfida rondo. 
da feGdaj milltiatoj ne bezo11ls riski, por sia 
krimo, siajn proprajn korpojn. Nailzinde llí 
uzis 1;1 k<1rno11 de n111lfcli~11j .!IOldatof nepo• 
VilntHj, pro sova~a disciplino, malebllg! Id 
atakon al síaj civítanaj k scclaj rajtoj. 

En la strlltOj, la civlla popo!o--eterna 
viktimo de le~oj--detrnis legendon, pri sen~ 
cel;i tumuilemo, defen..lnnte epopee la nor-
nrnl1rn ordon k la legitirmijn lnstltuciojn. Pro· 
la kolizlo fluegis la sango proleta, alta 
prezo. kiun pagls la amaso por sanAI de.true 
la tradicidfn kontrastojn de la arlstokr11ta 
arrneo: elegantdj k írivolaj eslroj kun cifonaj 
k malsat;¡ zuavoj ... · · ' r 

La ríbelo estas nun lntervena milito de 
.lnvadintaj fosistaj statoJ. Nia íre!a Popola 
Armeo konsistas el lar~aj kontingentoj da 
liberal horno!, kiuj volontc akceptas orga-
nizajn normojn por pli eíikll utllo de sial 
klopodof. La katernoj 11kiras aspekton de 
kolektiva kejmo por la novaj rekrutoj, ·kluj 
rte jam plu estas paslv<1j obeantoj, sed akti-
vaj kunlaborantoj de samklaslli oflclroj, tek• 

. · nikaj kamaradoj en nia luklo kontrai1 la 
milíliat11j perfldulof. · · 

Sinsekve, kun digna mleno, ••1a flloj el 
popolo forlasas ordlnarajn metiojn k ama-
torajn okupojn por plenum! devon· kontraü 
Id tia knslo, ofendinta longlempe la junajn 
a~ojn de la lula proletaro per vangofrapoJ 
de kaporaloj k piedbaloj de serAentoJ. 
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·. E5PERANTO'lE'KSPOZICIO'' 
8EKROLOGO ENJ3ARCELONO .. 

. . ~,,. , .• i·"-· ·, .. ;:-r:<: .. -,:/-~.:._;:··){.~~--. ._._.\'<. . 
Li· e$p,mmt!st.oj ankaü estas bomoJ, kiuj sentas · La .Kontraufasl$tá Esperanto-

fo1•t.e la instigon plenumi rigoran devon, kun ofero de. Komitato de KataluiJio, kun la oficiala · 
vivot ·Jozefo Serrano, entuziasma es perantisto k sen tima 'k vaforn h el no ·de lá 'J.<omisélrejo por 
leutenanto de la Popola Armeo, jus mortis en la aragona . · · · Pro·paiando' de la Generalitato, aran-
fronto, en batalo kontrau 1a Fasismo. · gis imponan ekspozicion okaze de la 

Li preskau estis kunredaktoro nía, car kelkaj anek- 50-jara ekzisto de Espet'anto.· ·• · 
doto! k epizodetoj, kiuj a peris, sur la pagoj de nía gazeto, esti~. verkitaj de li La Domo c1e 1a K 11 l tu rO, · cé · 1a 
rnern, dum pauzo en ·1a trance o. •Nobla junulo k fidela amiko, li partoprenis la · centra placo de Barce1opo, ga~tígi~ le , 
militen ekde la komenco; tre sate k simple lí ciam, diris, dum rapidaj forper- prezentis tre interesan matenalon !< 
mesoj, ke 1i duoblecele bata lis: kiel persono por defendí la liberen; kiel. ankau ~i estis solena kadro por d1-

. esperantista por protekti ld verdan stelonl . _ _ ver:¡9-}parqla1dojk,.~el~g9j,sl~Jo~~tai, 
' . · '· '.Al.lía frato, ankai:í bona solda to k samideano, al liaj eksterlandaj kores· "sam1d~an.o¡ k .gravarautor1tatulorp~~ 

pondantoJ, ni es primas dolorajn kondolencoju pro la. perdo de amiko; sed. ho~ori. man }mgvm~, .e.e dt1m 1a. pleJ 
samtempe i1i k ni devas s~nti fieron pro la digna morto de e~perantista popnl- furtozaJ bato¡ d,e la.mJhto. ' ' . . 

. · frontano, kiu montras ekzernplon k sf.qnas vojon, kiµn eiuj redaktoroj de. La barcelona publiko;·· dum dn 
.· ,,POPO LA FRONTO estas pl'etaj sekvi, k eble baldau sekvos, por algustigi prak- se¡najnoj, .amaie k interesplene vizitis. 

'tikajn agojn kun honestaj vortoj .. Fra1a amiko Jozefo Serrano, sal u ton al cil la ejon, kie lertaj manoj lokigis· tre , 
· · zorge la pruvojn pri la utilo k vivan- . 

· teco de Esperanto, nia komuna ligilo. .... · ..;:;s;a; • .,..,,.., ..... fvñfl.~;"~\VVn+mm'ff,.n9ffinvffM ..... .,..,;; .... ... , ••• , .. ffv-V• 
, . ' . \ ' ,'. ' - '.,, . . ,: ', . 
1 '· Ni Auldas ol nia f¡aro !e¡rantaro ít1 deltlt1ron de intlnHI konfeso: Estas treege malagrablaj, ·al n!, la polemikoj p~L!á .i.n_terno:politiko! 
. Ni sclas Qoje, ke ankaú la íntemacíaj amíkoj rle Hif,pcnio ne salas tíon . .Sed,. nla •bulteno, reprezenta,nto de fasko da·potenéaf opinioj 

1 • -kluJ konalstlgas ab10Iute grandcgan plimullon el la 1wcio-ricev11s sii;teme krudiljn•atakojn de unu eekloro, .sub pr.el(lkMo ·de refutó al 
kslkal lnlormoJ rila te faktojn, prl kies vlr10 ciil malvirlo ni ne luQas; sed prl !des ekzisto ni ankaü.ne silentas. Silento éignifu!I rezlgnaclon 
antaü la kaprlca a1erto 1 ke la hispana Popolfronto estas nenlo. Tamen, objekrlva resl?ondo Clom estas prezentata tuj kiel ofcndp lt par!io 
.mensogo, Dlakuto eo111a emo rd lumo, aed disputo estas tre ofre danQera dekllvo, pll dom11Q11 por alncerqlo ol por ínal!culo .... : · 

· Klon do farl? Jen deilkat11 problerno, klu obse<laa nin jam de kelko tempo. Tia!, kl'el provon de nova rnetodo,: ¡,l entrepre11as 1,k,, 
malnov.an 1lntenonl E.1,cte l11 venont11 numerl1, aü jllm nun, ni promessa ne plu malpuri¡I paperon por vlsl kraCojn kontrail nia gazeto !tics 
tasko plenumendn estas lnforml, Je la aervo de la vero k lll>ero, prl konkretaf faktol, aen atento al det.1Jlo cu tfo pJ11ea'lÍ aü ne pkit11s al· 

, ki:lk11J monopoliBtoj de la popola revolucio, Nla ollento tlel eatos pll elokventa ol afies kllieado! Bojo en la vojo estas pruvo' de mgr,io •.. 
w.••e~•&••~N-4.u••--~•tteMW.A.ü~-t.~~tA*• .... ,A¡ •• .. ••v1•••:~ ...... ..... ,,. .... ~.1~~~:~~~;~~,tA~~:~~-::1a~;A ... ~¾ 

·POLITIKAJ -NOTOJ 
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.t. En mitingo, kíun celebris la Nacía 
Konfederacío de Laboro (C. N. T.). 
ert Madrido la 5. 'de Septembro, 1a 

. 'eksministro anarkista García Oliv~r 
diris, ke •la Registaro, ironte al Óe-' 
nevo, pavas esti certa, ke la penso 

· de la antifaSista Híspanio, akom-
, panas k subtenas gin». 
• Pietro Nenni, eetkomisaro de In-
ternaciaj Brigadoj verkis a rtikolon, 
per kiu li salutas laude la interkon-
senton por komuna agado de la par-

, tioj Socialista k I<omunista (kion ni 
konigis 1~m en unu el la antauaj 

A Nla Cefmlnlstro Johano Negrla 
eet11a ornase iiratull)a pro aia trofa 
defendo en Oenevo por la rajtoj de 
Hlapanlo; lnter 111 telegramoJ, kluJn 
11 rlcevla, eati'I& tre lntere&!I tlu el, 
el la C. ~- T.: 

numeroj) taksante gin kiel decidan 
pason al la venko de la laborista 
klaso er Hispanio. 
Jt. Joaquín Asease, eksprezidanto de 
Aragona Konsilantaro, kiu estis ares-
tita, antau ke!kaj semajnoj, sub sus-
pekto pr! de1ikto, jus estas elkarceri-
gita. car 1i aperis senkulpa en la 
koncerna. afero. . 
.t.. Largo Caballero, unu el · la mem-
broj de la Delegitaro de U.G.T. (Óe-· 
nerala Unui~o de Laboristoí) k Gon- . 
zalez Peña, kiu kun aliaj kamaradoí 
reprezentis la Socialistan Partion, 
reveninte el Parizo faris deklarojn pri 
la kunveno de la InternacioJ. La im-
prewj, kiujn portis ambaú laborista/ 

· gvida:ntoj permesas esperi, ke la orga-
nizita · pro le taro tutmonda finfine 
ekagos· praktike. · . . 
¿ Okaze de la fondigo de la· Junu-

, lara Alianco, la Liberecana Junularo . 
aperigis manifeston, en kiu gi diris: 
La venko pri unUeco apartenas al 
11enit1. Ciuj junularaj organizoj fal'Ís 

cNI gratulas vin pro klaro defendo 
farlta ontail Ligo de Nacioj. La antl-
ra&lata Hiapanio ne batalas nun kon-
traü ribelintnJ s a m Ion dan o j, sed 
kontraü italH k germana Flisismoj, 
invadintoj nian teritorion. Sciu ·10. 
Mondo tiun vero.J1 k agu fuste,-Nome 
de Nacía Komitato de C. N. T. 

Vazquez, .Sekretario., _______________ ..,_ , necesajn oferojn por neuiel malebligi 
la dezfron de· 1a tuta kontraiáfasista 
junularc,. J en bona vojo irenda! -

14 , Luigi G,allo, komisaro dé Interna• 
cí.a 'Brigada, dekl~ris, ke la italaj, 
germam1j k h;ai1caj. volofltuloj, kiuj 

1

batalas en la I~opola Armeo., havas . 
grandan simpation ~l la programo 
starigíta ·komune de socialistoj k 
komunistoí en Hispa11io, kies unuígo 

· donos ekzemplon kefikos vígle en la.· 
respektivai landoj. · '· · • 
A La. junularo de J;{diversai hispa-
naj Respnblíkanaj Partioj pi·itr.aktas 
Jmn.sian unuigon,/ete ?.1 starigo 1de 
unu sola Respublikana Junu1aro; des. 
pli oportuna ear ili-Jah1 aligis la Alían-
con de la Junularo, ,konsistigata .cle . 
respublikanoj,. Hberecanoj k mark-

. sistoj, sub·la sigí1h de harmonfo;·: 

. Á En la vespera eiutaga katalu11-
llngv~ gazeto de ,C. N, T. en Barce<" 
Jono, cCataluny11, (Katalunio) aperis 
ontaü kelkaj ta¡:ioj éJrtlkoló, en kiu 
trov!Qas la sekvaptal y~rroj: , , 

,La procezo de splrita, lransfor-
mi~o. !:iu okazaa ei:i hla Organizo 
est1i's evidenta. C. N. T. (k, hé 1111r . .-¡'Zi 
sed anlrnií la.• F. A.· .. J.) J<unlaboraa 
·hodia~ pli decide apud In regist<1ro 
de la' Respubliko· .k ap'ud tiu de la 
Gcneralitato -ol tiam, kiam ~¡ havis 

, siajn repreze~taJtojn en ·10 .registaro~. · 
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,tA GAZETOJ DE. LA FRONTOJ kvazaií simboloj de nía lukto: •Fajro», 
«Fero», «Unueco•, •Atako•. Ekzístas 
trafaj titoloj, ekzemple «Montsupro•, 
organo dtc alpina bata1iono, kiu pos-
tenas en nega regi0no. 

La jurnaloj de la batalfrontoj spru- batalantoj; poste ia jmna 1o progre sis 
cis tre spontanee. Cirkaií trídek mílit- gis kiam gi povis akirí presilaron, 
gazetoj aperís en la unua epoko. Oni kíun oni insta!is sur sargaiítomobílo. 
p.resis ilin modeste per skribmasínoj. Nun, «Antauenmarso», dank'al la sola 
Tiuj, kíuj povis ampleksigi sían eldon- · subteno de la soldatoj estas unu el la 
kvanton per multobligilo, ja estis. tri plej gravaj militgazetoj regule ape-
«luksaj» gazetoj._ Ciuj estis publi.ki- rantaj ciutage. La aliaj estas •Avan-
gataj en la fajrolinio. Kiam en Fe- gardo» k •La Voco de l' Batalanto•. 
bruaro 1931. la Milicoj sangigis · en La Centra -Armeo eldonas la pli-
Regula Armeo, kelkaj el tiuj furnaloj multen el la tuta militgazetaro. El 150 
maJaper"ískun la politika nuanco, kiu gazetoi, kiuj proksimume publikigas, 
nas!ds Uin. ,.Alíaj transformigis je 92 apartenas al la Centraj batalfortoj. 
unueéaforgino¡."' ·":', -· .. , . . · Tie, preskau ciuj korpusoj, cHvizíoj, 

De tiam restas ank01·au kelkaj ti- brigadoj k ec batalionoj havas sían 
toloj. ,La plej malnova jurnalo de la propran iurnalon. La titoloj estas plej 
Centra Armeo estas· Ru911cP. (Antaií- varíaj. Ordinare· i1i estas la samaj 
enmarso). Óin kreís la mílicanoj de la nomoj de lt1 tacmrntoi, al kiuj ílí apar-
«Kolono Mangada•. Óia kvara. nu- tenas. Aliaj konservas. la nomojn de 
mero, kiu estis la unua datumíta, sur- la Milicoj, kíuj fondis ilin. Tiel, «Stalo•, 
ha.vas Ja daton 8. Augusto 1936. Ói «Rugvj Kngloj», «Oktobro•. Kelkaj 
estis masinskribita k oní faris el gí du · havas, kiel titolon, neforgeseblajn 
kopiojn, unu por la arkivo k la alía devizojn: « 'li ne pasos!>, «Al la ven-
por trairi de mano.al mano ínter la kol», «Ni pasos!». Multaj füoloj estas 

Tiujn gazetojn, kompreneble, tu~is 
la reformoj prí disciplino k unueco, 
por lduj ili mem pledís. Nun ilia publi-
kigado sekvas la normojn starigitajn 
de la Komisararo. Tí u organismo 
gvidas, per siaj ofícíalaj. eeforganoj 
«Avunga1·do» k «La Voeo de l' Bata-
lanto,, la tonen por la ceteraj gazetoj. 
La politikaj komisaroj mem estas la 
direktoroj de la 1urn2loj, per kiuf ili 
sin helpas en sía ofica laboro. Kel~-
foje la komisaroj sin anstataiias per 
lertaj kunlaborantoj, cerpitaj el la 
tru po. Ciu s0ldato rajtas verki por la 
gazetoj. La gazetoj estas disdonataj 
senpage. La eldonkoston oni pagas 
per libervolaj mondonacoj de la sol-
datoj. Se tío nesufícas, oni kovras la 
elspezojn per krorna helpo de la por-
propagan<li\ bugeto, pri kiu dísponas 
cíu komísaro por sía kleríga tasko. 

KRUELA K.OMPATO 
DENOVE. PRI LA JNFANOJ 

Sub la titolo «Barbara Humaneco», subskríbita de 
Mary Saran, ape.ris, e.n nía e.stimat<1 kolego «La Kritika 
Observante•, artikolo montranta la metodojn, per kíuj 
la anglaj katolikaj ekleziuloj praktikas la kristanan kom-
paton al la infauoj, rifugint:1j el Hispanio. El tiu arti-
kolo ni represas la sekvantajn paragrafojn: 

« Certe, se ni" seríoze pensas pri tiu afero, ~i montras 
nur la hipokritecon de Uuj, kiuj ignoris sian politikan 
respondecon, pasive aií aktive helpante al Franko, k 

· nun prevas kasi sían vere barbaran konduton sub la 
sajno de humana kompato. 

La plej hontegan ekzemplon pri tia «Barbara huma- . 
neco• donis la katolika eklezio, kiu estas kulpa ne nur 
pro sia konsento prt la milito, sed ankaií pro fanatika · 
subteno al Franko. Nun la' angla cefepiskopo Hinsley 

·faras petegon post petego pri mondono, por helpí al la 
baskaj infanoj. La motivoj de tiu vere krístana kompato 
estas malkase konfesitaj._ La animoj de tiuj kompatindaj 
infanoj, kies korpoj savígís de la bomboj de Franko, 
<levas esti sparataj por la eklezio, k tiel por Franko, por 
kies venko, super «la vortoj de kontraií-Dio, kíuj pusis 
Hispanion al sangverso•, la katolikaj episkopoj ko~sjlís 
·al siaj Safaroj, ke jli pregu. La angla Catho/ic Times, 
skribas: •·., .' · ·,. ·'·'·· .· · · 

Ne nur 111 m11terlaj bezonoj de 111. 4.000 infanoj estas 
end11n~erigilaJ. Multe pli graveg11 estas la dan:ero por ilia 
rellgio ... E.kzistlls mult11j homoj en nill !ando, kluj sub pre-
teksto de fllantropeco, ekspluatlldos liufn infanoJn por slaf 
propllgandaj celoj. Komunistaj organizoj jam sercis kelkajn 
el tiuj infanoj ... Ciú iomero da katoliku helpo por tluf infanoj 
baras la vofo·n, lai1 kiu ili povas lrl en ne-katolikajn, kelk-
foje en malpiajn manojn. Tiu scio instigas la hlerarkion, fari 
pluafn postulojn pri katolika almozdon11do.» 

Oni petas,pri katolika kompato, pór ke oni povu 
pligrandigi katolikan influon en la Komitato por la 
baskaj infanoj. ,(Jatho/ic Times raportas kun kontento, 
ke «membroj de la komitato estis -impresa tal de la kato-
lika a1voko•. Sed, en Londona centro por hispanaj 
rifugintaj. infanoj\ konstatis ke: 

, •.. el l11 ~10 bnslcnj lnfanoj ... nur .17 eeestis 111 mesan, 
kv11nkam fakre eiuj cerre earls baptltaj klltolikoJ. Nenlo 
monHa8 p\) 'N.\nre \a ur~nn ncce1:1on ae ang)a koloWKa ne)•po 
por lll proJeJ¡Jo de JJji, reJJgJeco., 

Baptitaj katolíkoj, kiuj rifuzis la mesonl tio indíkas 
,;komunistan ve.nenon». Pri tio µarolis la episkopo de 
Southwark (Anglio) ~n katolika kunveno, en kiu oni 
kolektas monon por la baslrnj infanoj. Tiu cinika sankta 
viro unue beclaiíris, ke la baskaj infanoj devis veni al 
Anglio, car kvankam tio apenaií sonas kredebla: 

cestis llia devo resti hej,ne llfi kun la generalo Franko. 
Onl povas fidl lln. LI eslt1s boncg11 katoliko, lciu farls slan 
pleJ bonon por Dio k si11 lllndo, k li eatas tute preta preni 
tiuJn lnfanojn., 

Sed daiirigis la episkopo: 
•· .. ear lli eiuj estas e¡ tle ... nia devo est11a protektl llin 

k elprcni Jn kornunistan venenon el llla! animo! k resendl 
illn al Hispanio kiel bo1111jn katollkojn., . 

tu ne jam venís tempo por ciuj veraj kontraü-
fa!istoj, malkasí tian barbaran humanecon per vortoj 
tute klaraj k malebligi, ke la katolikaj amikoj de Franko 
havu ian ínfluon al la infanoj, kies gepatroj en Hispanio 
batalas k rr.ortas dum la lukto koutraií la Fasismo?». 

Tiel finas la artikolo. Ni limigas al tio, prezentt al 
la toleremaj nefanatikaj katolikoj, honestaj personoj, kiuj 
ne velas devíge trudi la katolikísrnon al ciuj homoj sed 
kunviví harmonie kun alire.ligianoj k liberpensuloj, tiun 
kazon pri perfortigo al konscienco de infanoj, edukitaj 
de gepatroj nekatolikaj, k la provojn encerbigi al i1i 
relígian kredon kune kun la íntenco konvínki ili11-ilin, 
kiuj mem spertis la terurafojn de la murdanta fasísmol-. · 
pri tío, ke generala Franko estas «bonega katoliko k 
bonega patriota». ,Oní ne povus elektí pli maltaiigan 
proceden por katolikigi tiujn infanojn. Audante tiun 
laudan esprimon por la hombucisto Franko, la infanoj 
nur povas sentí pli fortan malamon al tío, kion repre-
zentas la mafüenita vampiro, lt ec se oni <levigas ilin 
eeesti la mesen, streci siajn pui?netojn en simbola gesto. 
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Variantoj en la Temo 
- Látt publika anonco de nia Minis-

t~rio por Defendo, pere de lnternacia 
Ru~a Kruco, eslís san~itaj sep avia-
distoj de Franko, ciuj fremduloj, kon-
trau sep respublikai aviadistoj, citij 
liispanoj. 

Du el niaj aviadistoj, h1j kiam m 
alvenis en Hendaye (Francia), antau 
nía konsulo faris deklaraciojn, kittjn 
poste íli lrnnfirm!s antau la enlandaj 
ai:ítoritatoj. 
•. •lli estís kaptHaj-jen la deklaroj 

-la 2. de Novembro en provinco de 
Segovia k tuj kondukitaj al Salaman-
ka, !de iJi ku§is en malliberejo gis la 
16. de Marto, kiam kelkaj germana¡ 
policistoj kondukis ilin al urbo As-
torga k poste al haveno de Vigo. 

En tiu haveno ili est!s ensipigítaj 
en germana sipo «Rolandoc,~k• matri-
kulíta en Bremen, ldu kondukis iliu al 
Hamburgo, ili elsipigis tie la 31. de 
Marto. Oni kondukis ilin al subtera 
karcero, en kazerno de la politika 
polico Gestapo, kie nur oni donis al 
i1i unu terpomon po tago k po per-
sono. Nur dum 8 tagoj ili restis tie, 
sen ajna kornunikoÍ k poste ílí estis 
transportitaj al Ber ina karcero. 

Duni tri monatoj i1i lo~is en t.iu 
malllberejo, kie ili estis plej grave 
'turmentítaj, ciutage ili estis trude pe-
tataj konigi milítajn sekretojn. Ree lé 
ade oni demandis al ili pri situado, 
nombro k defendokapablo de respu-
blikaj aviadkampoj. 

Fine de J nnio, k pe r tri motora 
aeroplano, i1i estis kondukataj al 
Romo k poste ,il Gada, kie ili povis 
konstati ke la tiea malliberejo estis 

• plenplena de italaj soldatoj, kiuj ri-
fuzis iri al Híspanío. 

llí reslis en Ga eta gis 11' 15. de 
Julio, kiam per alic1 aviadilo ili estis 
transportitaj al Pollensv, en insulo 
Maljorko, el kíe-aukaií per aviadilo 
--m vojagis al Ceuta k C'adiz. En ci 
lasta urbo, ili estís adiauitaj de fa-
listaj autoritatoj k dum tiu lasta mo-
mento, germana milítisto petis al ilí-
promesinte mondonacon--prí forflugo 
al fasísta zono kun res publika a vía-

.. dilo. El San Sebastían, per vagonaro, 
''' ili vojagís al franca urbo Henda ye.• 

El cío tío, oni konkludas ke Franko 
liveras mílitkaptitojn al germanaj po-
lícistoj, ke · oni transporta3 ílin per 
~ermanaj sipoj k o ni enkarcerigas 
1lin en germauaj malliberejoj, kie oni 
turrnentas ilin rnilítcele. Poste Ger-
manio cedas la kaptitojn al !talio. 

'·Neniarn okazis io simila en la 
mondo, k ni rezignas plíe komentí 
tiun monstran sintenon de ciuj, kiuj 
intervenís en la afero. La sentema 
leganto tion jam faros tuj k siariske. 

De nlo bonego -kunlnboranto k oallmotn odminlatroc/11 Peranto en 
Nederlando, k-do. Petra van der Plank, ni rlce'vts.jennn raporlon 
prf la resumo} de tlu gruva lmnveno, kiun li protokolis. 

Bn Roterdamo, dum la SAT-Kongreso, lciun partoprenís oficiale du redaktoroj de 
POPOLA FRONTO, ni okazigis kunvenon, por ke niaj. 11bonimtoj k Iegantoj havu bo1111n 
okazon dlri sl11j11 opiniojn rilale la gazeton. Ccestis proksimume cent gekamaradoj el 11 
divers11j landoj. Úoje ni konstatis, ke ~uste Id terorlondoj, kie nia organo suferas malpers 
mesan, estis reprezentataj. K-do. Hernandez (Valencia) skizls la historian, kiu pravigis la 
11peron de nla bultcno. Tre detaie li rakontis pri la celo k, alta valoro de Esperanto, 
hodiaü, po1• la laboristaro. •P. f.• ne eslas regata de partifanat!kuloj sed nur de karm1-
radoj, kiuj k¡;nscie k ccltrnfe laboras por liberigi la homojn de iliaj klasm11lamikoj. Hispan11 
afero estas ankaü cies problemo solven·cta, car post- malvenko, la fasismo Ja ne estus satl• 
glta k la vico eslus versajne tui al unu el ceteraj landoj, kiuj nun estas fiera( ne hovante 
potenc,m fosisrnon. K-do. Bosch (Valencia) ur¡'!e pelis 1rn¡J"estojn, lmn_laboron k eion, klo 
eat~s necesu por oktuali¡¡-i, plibonigi la g11zeton. Ne lasu nin hejmenveturl .-11 _dirls -- k11n 
molplenaj vollzoj, sed kaptu la okazon sarQi nin! K-do. Suggar (Anglio) opinias, ke la 
gazeto estas bona laü enhavo k slilo. Sviso parolas prl la bela efelcto de •P. F.• en landoj, 
kiel 5visio, kie QI est11s malpermeslta; tiu kaptas la ok¡¡zon k akurnte zorgas, ke la enhavo 
estu dlsvastigita. Wljnmans (Nederlando) Instigas fiksi abonprer,on, per kio la enspezoj 
certlQas. De Briujn (Nederlnndo) subtenas fiksan abonprczon k ne satas la sprit11}ojn en la 
gazeto, prefere Qi reslU óbjektlve informa k klopodu. grandigl la formaton, l1!un li oplnias 
neplaea. Ten J-lagen (Nederlé)ndo) esprimas la dezlron ne plu enmeti Pvlemika}ojn en 
«P. F.•• klel la «Publika Letero,. Tion opogds svisa karnarado._ Zaandam (Nederlando) 
¡:,lendaa, ke la aklunleco de la gazeto ne taügas, k ke Ai · nepre devás aperi eiusemajne. 
Sekcio 2 P. L. E. Rotrerdam di ras, Ice Qi ricevas regule 10 ekzemplerojn k fü1, kiu deziras 
povas regule ricevi ~in. Oni pagas laü bonvolo, sed akurate ni eiam pavas forsendi monon. 
Alla roterdc1mono tre laüdas e P. F., kiel sendependari organon kun tre bel a k bona en havo; 
1<1 krltlko esras nur pri la rllntol inter la diverrilendenculoj, kiuj ci líe en Holundo estl'III 
malbonegaj. Cu ankaü en HÍspanio ili statas tiel?- <;>ni publikiQ'U Ion pri la rilntoj inter kom~ 
partianoj k soclaldemokratoj k. t. p, La katollkoj Clam atakas nian movadon._Cu_eblas scilgl 
detalojn prl lliaj n¡¡-oj por k kontraü la nuna registm o? lu pledas por pll da sprlt11jüj en la 
gazeto. K-do. Hernand~z al ciuj demandlntoj: «P. P,>- estas organo de serioza laborista 
füperanto-organiio en Valcncio. Ni forte senias la· respondecon pri la P.nhllVO' k penadas 
konlenlilli ciujn pelojn. Pri la financa situacio, nf Jam· multe pritraktis k diskutis sed se ni 
estus :lksintaj abonprezon, multaj amikoj ne plu-ricevus la gazeton, pro sia rn11leblo pagi 
gin. C:iu help1J laüpove k tiel la afero reguliQas aütomate. Kiu ne pavas pagi iom, tlu ·sub-
tenu nin almenaü mornte k per propagando, sed bone komprenu, ke multa) moneretoj 
fari!las kapitato k ni foras k faros la bultenon pli ali malpll ampleksa; !ali la momimedoj 
pri kiuj ni disponos. Baldaü estoii publikigata la financa bilanco dum ~la unua eldonjaro, 
ear ni havi,s nenion poi· ka.si. La formato devas resti la sama, toüga por bindado k simila 
al ali~j Esperanto-gdzetoj. Cetere pri papero, ni ne havas tion, kion ni vol as, La provlzo 
de papero en Hisp11nio estas tikl11. afero car tlurilate en nia !ando kreskos la malfacllajoÍ, k 
ni devas lwnten1i~i per tio, kion ni 1rovas. «P. F., ne estas iater.denca, !!i rilaias !ojale 
al Slndilrntoj k Partioj divel'saj, al kiuj apartenas Jam delonge la kamaradoj, kiuj prizorg11s 
la l<'llZelon. Ói ne reprezent11s iun sektoron, sed Ciujn, kiuj bat11las kontraü la Fasismo. La 
polltllwn de la mma regiat11ro ni subtenas, same kiel ni fervore subtenis la antaüan regis• 
tarnn sub pre:r.ido de Largo Caballero kun anarkistoj, Nun la am1rkistoj, k Largo Caballero 
mem, restas ekstere ear lli volonl;: rifuzis partopreni la novan kabineton. Ekde la komenco 
de 111 milito, 1uj post eksplodo de la fdisla ribelo, tío estas prelikaü ekde la unua numero 
de «P. f'.>, ni estis ficlelaJ defendantoj de eiuj registaroJ, kiuj sinsekvls en tiiapanio, car 
Cluj ili estls k estas lojalaj k tldirídaj por la popolo. NI apogas la registaron, Car ni firme 
kredas, ke sub j!la gvidado unue ni d~vas zorgi, ke Hispanio estu libera je siaj invadintoj 
k la proletaro de sial klasmalamikoj, kiuj okaze de sia venkp ja forprenus el ni cion, kion 
ni akiris. L11 popola fina venko obsectas nin. Ni satas vivi llb.ere k por efektivigi Ci tlun 
liberan, ni momente ege suferas. Vi ciuj, laü forto k kapablo· helpu, ke nia batalo ne 
estu vana. Vivu do la Popolfronto! ,-

·-PETRO van _der PLANK 

NOTOJ DH LA RBDAKCIO.-NI kore;dank~s k-d~it~\.i~'~·,der Plank prl Ila 
r11por10 k ni devus aldoni: ke 11, pro tro11 modesteco, sllentis niajn l11üdajn k dankajn 
esprlmojn dum la kunveno, al Il mem k al Cluj nlaj holanda) kunlaborantoi, speci.ale 
pri ta nederlanulingva eldono de «P. F.>, kies sukceso progresas dank' al ilia 
sindono k laboremo. Alillanke, 11 forgesis versajne, diri, ke oni diskutis pri eventuala 
enn1eto de ne-hispMaj originaloj en 1/l nederlanda filio k estls deciditc ke, !ali inter-
konsento, kiam oni ekentreprenis tiun eldonadon; la nederlandlingva eldono de 111 
gozeto restu fldela traduko de lo e!lperantlingva originalo. Allef j!I perdus siart 
dcvcnan valoran k ec sían ekzistopravon. La eldonistoj estas raJtigitaj de ni, enmetl 
laslhoran novafon pri la milito aü en rilato kun Qi, por aktualigi pli bone la gazetpn, 
sed la cetera teksto de ilia eldono esru tlam kopio de la originala fonto, kiu 
ekfluus inter la rokoj de la hispana) okazintajoj, akirinte per tio plenan aütoritaton. , 

Via helpo al Hispanio estas apogo al la muro defendanta vian paconl 



P o;:P ó L A P-R ó N T O 
·-

''" ,., 
LA CEl10SLOVAKA STANDARDO fLIRTAS fUNEBRF ... 

Cehoslov11kio funebras. Masaryl< mortis! ne tc11111~; nun pri sablona pMoso 01<11ze de la morto de ordi-
nara statestro. Masaryk, dul'llviv11 prczidanto de la plcj ju11<1 dírop11 !lemokr<1tio, e,,tis, k daüre restas riel, 
ekzemplodona figuro pri politika honcsteco por ciuj lihcral11j ¡:ersonoj k progrcserm,j hornoj de la ruta mondo. 

Masaryk, delikdta spirito, !<lera aútoro de valorc1j verkoj rri historio k lilozofio;··plej alta simbolo de 
tuta nacio, estis ciam riel modesta ke neniéim li forgesis sian humilan devenon. En lia koro neniarn velkis 
la amo por la libero de ciuj popoloj ¡iemantaj sub pren10 de !iranio. 

Masaryk gardis ¡)enrilaln pensojn por tiispcnio. En nia kapo aperas nun la rememoro d~ frazo Iia klam 
la hispana reakcio, en Oktobro 1954, suíokis reven~e 111 proteston de la minisloj de As lurio. La simpatia avo 
de la Demokralio ne konsideris baron okupi supernn st<1l1111 po11tenon por cizi Jeuan belan penson: cNe t,1ügos 
la rnalkura~o reven~o de liuj, ki:1j nun sin !tredlls ciopovaj. La vera potenco estas ciam 1Jpud tiuj, kiuj, sen 

· oficiala povo, e11tai; pretal gejni respekton per nnblal k sindonaJ gestoj,. 
'., La hispan11 popolo ne povas for¡:esi tiujn ci vorloin! Hiapanio, kun sirant11j vundoj, defend11s sur kruda 

tereno, la principojn, k!uj estis akso neíleksebl<'I por la imilinda vivo ele la lio1110, kiu jus mortis ••• 
En la universala koiicerlo de kondolencoj, POPOLA FRONTO :iohre k respckte vibrig11s la kordojn de 

bedaüro k cagreno je nomo de tiu s1111a esperantis1110, kiu aktive uz,1s siajn dcJe¡1cloknrahlnjn por 11klri rajton 
k meriti ekziston ínter la popoloi kun digno k libero. Sllmideanoj k amikoj el Cehoslovakio, jen n!a m11no, jen 

nía koro, jenniltr<vivó por evil! makulojn al-la. doktrinoj de la kara Tomaso Masaryk. IIW-iflR!E? di ; ¡ Ji 

ROMANDAN'IO WALT~D MURTI~ ... 
(De llya EHREMBURG) 

La fasistoj alproksimigas. Neniu restas en la vilago 
krom la stabo de la kolonelo k unu n1alj unulino surda. 
Óda pregeja turo estis nesto de cikonioj. Oni sternis la 
turon. Inter la ruinoj, kusas la mortinta birdo kun la 
beko malfermita. La kugloj zumás en la spinejo k tra-
boras la murojn. Óunokte la mai.íroj sin trenas, el siaj 
tranctoj. La proksima urbo estas defenclata de bataliono 
da ministo}. Nai.í, dek, dek-unu. tagoj .... La logantoj for-
gesis jam, kio estas dot'lno. Ciuj havas svelintajn k 
rugetajn okulojn: ciuj estas seufortaj. Restas nenio por 
rnangi krom biskvitoj. . 

La malamiko decidís siegi la urbon. Nun gi premas 
ce la soseo, kiun defendas ls_1 bataliono de \Valter. 
Hierai:í ilí perdis la tombejon. Ci matene i1i rekonkerís 

·. gin. La.ol:>~soj ipaJt~r~is Ja tombojn .. Oni vidas sekajn · 
ostojn k, 21pml. tio, kadavrojn. Enter1go ne eblas. 

Oni · <liras: -Estas necese evalrni la Jrbon. Nek 
venís .nek venos helpo. Se « la aliaj» prenas la soseon, 
ciuj ni falos kiel en retkaptilon. Kaj, kiamaniere kon-
servi Qin? La «aliaj» havas álmenai:í kvar mil maurojn ... 

Walter respondas: -Ne klacu. Ni ricevís ordonon, 
do ne decas nun diskutil -lli ree venos ci tiun nokton. 

-Nu, bon.el Kio plej gravas nun estas troví tuj 
bonan cigaredon ... ,. , · , .... 

Nokte. Subite komencas páfado. Terura pafado. 
~ajne, la •aliaj• decidís okupi la soseon je ciuj kost_oj. 
Niaj soldatoj respondas malvigle. Malabundas kugloJ k 
oni <levas spari Hin. 

Frumatené .kamarado Gomez venas kurante. Pro 
emocio, 1i preskai:í. ne pavas paroli;_ -Ili forirísl i1i for!ris) 

En la kontraua flanko, efekhve, estas la tranceo¡ 
forlasitaj, kadavroj, matracoj, píkildratoj ... La ipalamí~o 

· ne sukcesis persistí antai1 nía kontraiístaro. Ilia nokta 
atako nur protektis retroiron: -Antai:í.enl . 

Dum unu tago oni marsas dek-du kilometrojn. Oni 
tranoktas en la vílago. Kiam la batalo komencis, la 
kamparanoj disigis plurdirekten. Nun i1i revenas, por-

. tante panon, ·ovojn k vinon por la soldatoj. . 
La cefo de la bataliono nomigas Pardos, juna m1-

nisto el Linares ("'). Li demandas al Walter: 
-Cu vi estis en Moskvo? -Jesl 
-Ja, oni ne emas mortil Mi ankorau nenion vidís 

dum mía vivo... ' 
Walter, ridas: -Kial morti? Se ni- sukcesis hierai:í 

saví nin, jam nenio nin trafos... · 
, -Kiel bone vi lernis la hispanan lingvonl 

La ministoj ridas. I1i kantas b.ore. La melodía estas 
malgoja. l1i kantas, ke neniam la mai:í.roj trairos la 
«ponton de la Francoj~ ( .. )._ .. 

-Diru, Walter. Kton vt f&ros post la m1ltto? · 
-Mi revenos.en mían landon. Tie ankoraií mi luktos ... 
Pardos diras,.konfuzite: -Ni ircis tien kun vi... -1•) Provfrn:o Jaen, ,uda· Hispan fo. (ºº) Super rfvtro ManznnarC$ •Plld Mttclrldo. 

Ciuj kantas: Kantoj pri la ~ardenoj de Granado; 
pri iu mokema knabino, pri safgardisto, kiu trovis hufo-
feron ... Walter estas goja hodiai:í.. Por Ji la estinto ne 
plu ekzistas ... persekutoj, karceroj, izoleco. La amatino 
vivas k sí venos baldaií al Hispanio. La urbo estas 
defendata sukcese ... -Baldai:í ni kantos en Kordobol 
Ai:ídigas safa bleko. Walter, kusattta sur la malsekeca 
pajlo, ekdorme rídetas en la ma;-he1o. 

Walter ne plu ve!{ígis. Peco da bombo rompis lían 
kranion. Apud la cerko staras la polo Jan. Li tulmmas 
sían nazon ... La larmoi sufokas lin. 

Frmnatene foriris la bataliono. Oficiro kunvokis 
ciujn: -La konrnndanto... . 

Neniu scias, kion 1i intencis diri. Iom da tempo 1i res-
tis silenta; finfine tí faris geston perla mano k komandis: 

, - Ekmarsul 
Hieraií la bataliono marsis kun ka'ntoj. Hodiaií ~i 

remarsas silente. La sama penso okupas ciujn kapojn ... 
La korpon de Walter oni portis al la urbo. Jus 

hieraií, la fasistoj estis repusataj k la vivo tie eknor111a-
li~as. La laboristoj ekzamcnas la masinojn. ' 

La kolonelo ap;,diras la eerkon. Li stai•as rigide, la 
pugno ce la viziero. Liaj lipoj tremetas. Poste, kun res--
pektema timo, alproksimigas la laborístoj. Ili forsiris 
multajn papavetojn el la kampo). Nun sajnas, ke la cerko 
estas sprucigita per sangogutoj. Jan demandas: 

-Kien ni portes lin? 
, Oni lokigis la cerkon en la ternejo. La tegmento 

estas truita per bombo. Iu lahoristino m011laiíte diris al 
la kolonelo: -Morgau 11i eklc1boros ... militlaboron ... 

Kai subite si aldonas: -Malfélica germano! '·~ . 
Poste oni kondukis la kadavron al Valencia. En la 

vilagetoj, la karnpardnoj aliris ce gia paso. -Kion vi 
portas? Jan respondas: -Batalinton! La virínoj, kun 
kruéoj surkape, haltis k spiregis dolore. l1i diris al siaj. 
infanoj: -· Rígardul La viroi, faliginte la fosilojn, serioz-
miene levis la puguojn. 

Tra¡:,asa11te en Albacete, venís soldatoj de kelkaj 
brigadoj. éiuj kantis « La lnternacion". Vundito kun tuko 
en la kapo rípetadis flustre: ·-La kama1•ado Walter ... 

En Valencia, marsis milita muzikistaro post la 
cerl,o. Silentego regas. La flagoj restas se;1flirte. Majoro 
Martinez, <levas fari paroladeton. Li scías, ke tiuokaze 
oni éiam pritraktas la viven de la koncerna homo. 

Li demandas al Frítz: -Kion 1i faris antaií ol la 
milito? Fritz respondas: -Mi ne scias. 

Sed tuj Ji aldonas: --Kion lí faris? Li ciam luktadis ... 
Kamarado Martinez ne scias paroli. Li estas astu-

rano, ministo. Nun li estas tankisto. Li memoras pri la· 
viza~o osteca k seka de Walter, pri lía cikatro en la 
kapo, pri lía modera voco ... 

Martinez el iras: --K-do. Walter 
venís helpi nin. Sían tntan vivon 1i 
bataladis kontrai:í la Fasismo, k Ji 
mortis en la milito ... Iu ekploras, 
sur la fono el laiíra bruna verdo 
kun brilo de ro1oi k bajonetoj ... 
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POST LA KONCJRESO EW ROTERDAMO 

PE'CO: DE KLASBATALO 
S-ro. Bas Wels estas eminenta komedianto, tiel en 

laborkunsidoj kiel en gajaj vesperoj por kongresfinaj 
f~stoJ. Li ne volas esti nur alctoro sed aspiras ankau 
esti autoro, U verkis tíucele bombastan leteron por nía 
kolego «Informa Bulteno» de Barcelona. Ni bedauras, 
ke ni ne povas foruzi tro da spaco por reliefigi la talen-
tón de tiu virtuozo de la deklamarto k de la -emfazo. 
Tia!, nía komentario estos mallonga k facile kompre-
nebla por eiuj ceestintoj: . 

Nía k-do. Hernandez intence forsilentis la inciden-
tojn de Majo, kiam li priskribis la·· antifasistan popolan 
spiriton en Hispanio; kial? Unue, car li volis eviti even-

. tualan polemikon ínter malsamopiniantaj kongresanoj. 
Due, car lía celo estis bildigi la unuecan lukton-ne la 
kverelajn divergojn - kontrau la' komuna malamiko, 
unueca bata/o, kiu fakfe ekzisfas, malgrau la diverseco · 
de partioj k skoloj. Trie, cal' s,f'o, Wels, kiel P¡,ezidanfo de 
lo O./(,/(, pe¡, Je/ero, klun Ji es/Is sondinfa al ni, pelis nin 

. ne tu§/ poliflkajn femojn poi' ne endangerigi la J<ongl'e6on 
. psi' eh/a /nferoeno de poi/cano/. 

Pro tío, k-do. Hernandez pledis por la «sennuanca» 
antifa§ismo hisp11na sen distingo!. Tamen, s-ro. Wels, 
forgesinte sian rekomendon trovís nian priskribon fro 
be/a aií fl'o honesta k prezentis sían pc1noramon, endon-
Qe¡,iganfe /1 rnem lo J<ongl'eson. Jen liaj propraj vortoj: 
•Tiam la Prezidanto de O. K. K., kiu tíel multe pledis por 
la ordo, kamaradeco k harmonía sfero en la Kongreso, 
petis la parolon k tusis la aferon, kíu dum duonhoro 
boligis la animstaton de la kongresanoj k enda,,gel'lgis 
Qisnunan plejharmonian Kongreson ... • 

.. Cetere, POPO LA FRONTO neniam nomis la kata-
Iuriajn kamaradojn •spionojn de la fa§ismo•. Diri tion, 
estas insidi scnpruve, ec se oni svingas la tutan kolekton 
de •P. F.• Aliflanke, ne la Prr.zidanto de In laborkun-
sido avertis s-ron. Wels, iied s-ro. Wels avertis la Pre-
zidanton, ke coni tusas dangeran temon »-k estas Ji la 
unua, kiu gin ektusisf..:.. Laste, la Prezidanto ne retiris' 
la parolrajton al k-do. Hernandez, kiu refutis, gis la 
fino, la malicajn •refutojn,, de s:ro. Wels. 

Pri la mono. Ni nek volís, nek petis, nek pensis, 
nek es peris, ke oni don u gin al nía gazeto. Se ni estus 
ricevintaj gin, kun konkretaj instrukcioj de la Kongreso, 
ni estus plenumantaj la koncernan mandaton. 

Hernandez ne diris ee: unu solan vorton pri la 
mono. Akuzo en tiu dírekto estas simpla kalumniol 

S-ro. Wels finas sían leteron dirante, ke S. A. T. ne 
tolera, •fasismajn agojn de kia ajn koloro.• Nu, bon e. Cu 
per tío Ji aludas nin, kiel reprezentantojn de iu elpensita, 
en lía kapo, «popolfronta fa§ismo»? Tiuokaze, la afero 
estus tiom sprita, ke ni havus ridon por la tuia jaro. 

La legantoj, konklud Lt kiakoloran fasismon oni 
servas per tiuj disígaj procedo¡, prezentataj tre ruze 
kíel «peco de klasbatalo». . 

Kia forta imagpovol Kia fiatadol Kia haladzol · 

POPOLA DIPLOMATO 
Bolseviko, en rolo de diplomnto, 

estas nova popola elemento, kiu detruas 
ciujn klasikajn normojn de I¡¡ Diplomatio, 
speci,1I11 Mlu, ~is nun, por trompi k rnen-
sogi rer solen<1j rivere11coi. 

Litvinof estas intcrrrncia delegito de 
eiuj sufernntaj popoloJ. Lia sperto m11l-
kovra11 intrigojn. Per kurn~a apiiko de i11 
veI·0, ec kun sprita akcentn, li siras vua-
lojn el hipokritaj promesoj. L'.iuj anti-
fasistoj scias, ke Litvinof dejoras kons-
lante en gravé! tranceo poi- ohservi k 

. nuligi lil pasojn de Hitler k Mussolini, 
danQeraj pulcineloj de tragika f<1rso, kies fodenojn Lltvinof ju11 
rortlrl1, Tlal li 1111111 ja tre multe umata de 111 hispana popolo! 

-- --------·----·--------------.,...__.-~~-~-J--,-.A', 
,.: ., __ .-~- ;.( /.tJ.:.t.I~:,}l~>-· - '/"~-'.-"_. 

. loter . Dio~S:Ra; · · Cezaro 
Speciale dedH~Úa al. FUKEano,. 
(ce Flandra Kato!iko). , 

Je l• nomo 11e Dlol 

Kolektivc, 1~ hispanaj,~pis-
kopoj dejorantaj en la fasista 
kampo verkis publikanleteron 

adresatan al la katolikoj de la tuta mondo. Per gi, tiuj 
altaj ekleziuloj prezentas tezon por pravigi la ribelon de 
Franko. lli <liras aplombe, ke ~iu ribelo estis absolute 
necesa «por eviti komunisman revolucion k savi la reli-
giajn k naciajn tradíciojn de Hispanio;~,c/•> " 

La letero de la episkopoj pruvas ankoraufoje, ke la 
Katolika Eklezio en Hispanío estis ekstreme reakcia, 
forte Jigita al la kapitalismo k al la grandbíenularo. La 
hispana ekspluatanta klaso sin apogis sur du kolonoj: 
la ekleziularo k la civilgvardío. , 

Kiaj estís la bazoj de la socia vivo ·en Híspanio?: 
Industrio posedata de eksterlandaj kapitalistoj. Kampa-
rana proletaro, kiu vivís en neprískribebla mizero . 
Granda parto de la logantaro tute analfabeta,. Grandaj 
terposedantoj k nobeluloj, kune kun milítistoj k. gvi-
dantaj funkciuloj de la Eklezio,. subpremis la. híspanan 
popolon, dum longaj jarcentoj. :, .. , . 1 . · ···.· . · 

Jen do cío, kion la pacema revolucio.'....rezultato de 
Jau.lega balotado-volis transformi. Tion ne povas par- -
doní la reakciaj episkopoj. Tia! Uí tre vulgare agitas pri 
evito al «komunisma» revolucio. Ne ec UTJU vorto aperas 
por mallaudi la riculojn, kiuj respondecas pri• la nuna 
milito! La episkopoj ne nur ne kondamnas la ribelu-
lojn sed male, íli senkulpigas la posedantajn tavolojn prí 
«neceso» renversí la legitiman 9rdon .. ~yidente, la ekle.; 
ziaj r1Jtranguloj, tro malproksiri1e de la p'riinitivaj apos-
toloj neniam komprenis la aspirojn de la amaso: , ·. • 

Se la kolero de la hispana pbpoló sin direk:ffs:' kón.; · 
trau la klerikalismo, tío estas car la Eklezio estis unu el · 
la cefaj bastionoj de socio, kiu farigis neelportebla. La 
híspanaj episkopoj ne komprenis ankorau tion, kion en 
aliaj landoi de Europa komprenis la katolikoj, nome: ke 
forta antiklerikalismo estas sekvo de maltolerema k tro 

·konservativa Eklezio. · 
Semi venton, estas rikolfo de ui•aganol ;: · 
La hispanaj episkopoj pravas pruvi pamflete, ke 

oni preparis «bol§evikígon> al füspanio; íli parolas pri 
persekutado al la pastroj k pri «sovetigo» de la indus-
h'io. Kurioza konfuzigol La spiritaj interesoj. de la 
Eklezio k la mat-eriaj interesoj de la plutokratoj estas 
do, nedisigeblaj... , .· .... , , .,. .. 

Aliflanke, la politika epískoka letero faras senbazajn 
asertojn, kontrau kiuj staras.la realo: la partopreno en 
la registaro de demokratoj, katolikoj k etburgaj libera-
luloj, kiuj restis fidelaj al sía konstitucia, juro. Sed la 
hispanaj episkopoj baptas kiel «bolsevjlrnj11~ e:jujn1 kiuj, · 
defendante la liberen, ne akceptas la jugóh ··de Fránko. 

La « naciaj tradicioj » sendube konsistas · en tío; 
liveri niajn virinojn al la mauroj k ankau niajn urbojn k 
vilagojn; donaci al !talio la Balearajn Insulojn k al Ger-
manio la produktojn el la minoj de fero. Ankau estas 
•naci~j tradicioj» fusílmortigi la baskajn pastrojn, brul-
detrui la sanktan urbon Gernika, k. t p. Pri tiuj .krimoj 
niaj episkopoj absolvas la bucístojn. ·· · ,. ' 

La hispanaj episkopoj montri~ bone sían nekrís-
tanan spiriton per tiu ·hipokrita tetero, kiu cetere estis 
trude akcepti~ata a 1 multaj pastroj, pri kiuj ni faras 
dankan escepton. Tia! _la alílandaj episkopoj, disvasti-
gante la leteron de siaj kolegoj el Hispanío, efike batas 
la moralan prestigon de la Katolika Eklezio, kies teraj 
adminístrantoj volas konvinki la kristanaron doni ankatí 
al a vida Cezaro ti~n, kio nur apartenu al la bona Dio ... 

' 
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· HO, KIA, FOR6ESETO, · J~'1a nnua k frcs11 ]élrlibro de l. E. L. ekzist11s listo k 
adresaro de ll'J apcrantaj Esperanto. gazetoj. Ciuj 

periodafoj, ee simplaj klubaj l'>ultenetoi, hav11s sian lokoil ... Tamen ni sercis k rescrcis In 
tlt>olon de nia gazeto iute sen sukce.so. Ni ekdu~i5 jam ¡,ri nia flzik11 ekzisto; estis neccse 
rigardi k ¡ialpi la- numerojn de pre_skaií u11\J jarkolekto, fari kalkulojn pri lo cent rismoj 
uzit11j por la·proks,imume cent mil ekzeinplcroj dis~enditaJ trn lu mondo k ne forgesi pri 
la miloj da .pesetoj, libervole riccvitaj de ciutendencaj espernnlistoj, /del sola flnanca 
rimedo; por konstati ke POPOLI\ FrWNTO ne estas fikcio k flnfi~c konkludi, ke 1\u fo¡•ge• 
seto, en la jarlibro de l. E. L., eble nur' estas shnpla efekto de optilrn car distraj okuloj 

eble p6vas pli fdcile vidi la pulojn ol ltJ clefanton ... Kia forgeseto, kia forgesetol.... 

. mt·o·z A 1-1. o 
_ e Ní~j;i,nacii;tói!i~stás 'tre(§pa~~- .. •· , La hispana registaro komunikis 
maf .. · por la kulturo. La ~Oficiala al usona registaro ke nia Sta to tuj 
Bulteno.dela Stato», kiu eldoniQas en - komencos pagi la blokitajn kreaitojn 
Burgos,. pubHkigis dekreton la .'IS. de de kelkaj usonaj firmoj; temas pri 
Septembro per · kíu pni · siosas «pro kredítoj ceditaj antaií ol la komenco 
sparo» la liceojn, kiuj funkciis en 40 de la milito. Nía prezidanto Negrin 
urboj. Krome ankaií du model-Uceoj sendís leteron al usona regís taro,· per en Seviljo k Malago: estas fermitaj kiu li asertas, ke tio estas nova pruvo 
pro. sama kaiízó,. · · · ·pri la decido de hispana registaro 

· e Dum•unuls~l~ ~o~ató (Augusto) plenumi siajn internaciajn devojn. 
la Milkt>j de )¡:i KuHuro, daiírigante • Dum oni paroladas, óiskutas k 
sían laboron, kreis.en la )atalfrontoj promesas, oni sciigas el Tanger ke la 

. 112 novajn bibliotekojn. · · 6. de Septembro alver,,i-s en haveno 
e La registaro dekre.tis la enskribon . Melilla 7.000 italaj soldatoj. Tuj post 
de ciujviroj ínter 18,k 20 jaroj en la ilia alveno eliris el tiu haveno tri 

· tuta !ojala terítorio, por «antaiiarmea divizioj. Italaj oficiroj deklaris, ke 
instruado». Tjo tute ne implicas tujan post tiuj soldato_i oni ate1:1da_s }a alve-
partoprenon· en, milito, sed pason por non de g~andaJ. kvanto¡, kny venos 
formi preparifajn rezervojn: La l!lílita / P?St ,kelka¡ tagoJ. Ankaií. yo1ag~s ~l 
ago en,;H¡spanio estas}t-jara; \, ,'• •. ;/ . hispana Maroko germana¡ mgentcroJ, . 
® La konsi1antafo'prí Fízika Kultu'ro'f kiuj ~oy,gas pri forti~ajoj ~!1 _landl\mo . 
k Sportoj,kreis spedalan fakon por de lmp~1J;:,i k _frc,'.1·~_a1 zon~J, _mstal;,ite 
disvolvi,go dela,aer.a:sporto, .senmo- . potenc~Jn arhleriam bater101n. 
toraj flu'i;¡adoj k parasutismo; 'kun e Kiam la urbestro de M:ünchen ak-
ekzercaj bazoj en Barc~lono, Madrido ceptis la 114 hispanajn fasistajn pib-
k Valencia. Tiu dekreto trafis tre entu- niroj11¿ okazis komika incidento. Oni 
ziasman akceptc,n ce la i1¡1r1ularo ... / d~~iris f~ri «s~onta!1~an• omagon al 
• ''Lau sciigoj eL.fidinda deveno¡;' _ v_mt~nto¡ k om ?e;1d1s, ke la orke~t_ro 
Mu~solinijus vendís al F._ranko. dekdu :. d~ N1~. ra qva.rd. 10 ,nterpretos la fa~~s:. 
submarenojn, kiuj estas servataj de ta¡n_h~mn'!_Jn, K9n ete11d1ta brako ctuJ · 
ítalaj oHcfrojk maristot.,Tiamaníere P~~hg:s a1;1s_kult1 k_ la ,orkestr~- eklu· · 
jam ltalio ha vas i,legianojn» tíuspe- ~lS ... 1~ ?fic1alan ~1_mno~ de ~11s~an~ 
· cajn en Hispanio; ·armeanoj,. ~yíadis- . R~~pun!1ko. ~a hi~panal !as1~to¡ ~uJ. 
toj k sipanoj sur- ksub-maraj. krns k m~11lt1s, _k la m1;z1k1sto1 halt1s. 
·· . . · · ·• .. . . · . . .· . . Post klar1go om arang1s la aferon. 
•· Seninterrompe kontinuas la inst<'t• 

· lad.o d.e novaj 1iceoj por ,laboristoj. · 6 En Madrido, ce la palaco de la 
· Post du monatoj,, ekfuncios jam tiu Nuncio, t. e. ambasadoro de la Papo, 
de Madrído. Tiulii:eo okupos vastan -la pol\co t_rovi~ k~lkajn. ~usilojn k 
domegon, tre komforta, kie lernos 800 bom~oJn, ~1t_rah,on K munmon. Est~s 

. junlabori~toj, el kiuj 400 logos en gi ar~t~ta ohc1st<-:_ de: la palaco. K1el 
Jaií regin'l.<t._d.e,)!11~r:r;iigejq~ La Sta!9 1; •. om vidas, ankzm la· Vahkano parto-
subtenas,la mstruadon k-la elsp·ezo¡n: - -prenas la Ne-Interv,enon. .•• 
de la lernantoj k- ec pagos a1 ili la o, La furnalo Critica el Buenos Aires 
perditajn salajrojn pro forlaso de iliaj. sciigas ke la peragvaja gítari3to Juan 
oficqj. La plej kapablajn laboristojn , Pedro Lo pez vizitis la redaktejon k 
. oni elektas por tiaj lernejoj. anonds ke Ji rif11zas konservi gitaron, 

· _ Krome a peris dekreto m¡'!.lf~rmante kitm li ricevis, kiel dona con de la · 
la pordojn de ciuj superaj lernejoi k. · .a.viadisto Rajmundo Franko, frato de · 

· universitatoj ál la laborista klaso, kun. la cefa perfidulo .. Tiun gitaron li rice-
s,¿npaga studado' k. subvencioj al la · 
studentoj. Laií reguloj de la .. dekreto · 
rajtaseeesti Unuavice la orfoj k la . 

· filoj de la batalantoj k la militvun-
ditoj. Poste sekvas ciuj, kiuj posedas 1 
kapablécon k gis nun ne povis, pro' ' 
manko da monrimedoj, sekvi la supe-
rajn studojn, .kiu estis privilegio en 
la iusa rstinteco. nur oorJa rieuloi. 
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vis, antaií k~lkaj jaroj, okaz, de la · 
fama unua rekta flugo al Ameriko; 
kun letero, kiu tekstis jene: «Mi sen· 
das al vi r,íU:iron por ke vi kantu la 
gloron de la industrio, de la progreso 
k de la libero; sed mi deziras, ke gi 
rompigu e11 viaj manoj la. tagon kiam 
vi kantos la tiranecon•. Juan Pedro 
Lopez jus diris: •Car tiu ei Franko 
nunmornente servas la tiranecon kon-
t-raií la hispana popolo, mi ne plu 
velas konservi la _gitaron•. · 
• La lítovia eksminístro FeHkso Cíe·, 
lens, kiu jus vizitis Valencion publi-
kígis artikolo11 en valencia gazeto, 
kiun li tito lis « Antauen en la Ofen-
sivo!• k per kitt li asertas kela triumfo 
de respublika Hispanio supozas ,ta 
plenan nuligon de la fasismo en tuta 
Eur9po». 

' ' e El ítala deveno oni scHgas, ke en 
la mara zono ínter Speziá k Genova 
estas preparataj 100.000 ítalaj solda-
toj~ _pretaj vojagi al Hispanio. El ha• 
veno Genova jus eliris la sipo cmr:1 
di Benooc;i kun 400 aeraj pil.otoj. En 
sama haveno est.1s la sipo Calobria 
preta al tuja eliro kun novaj mili-
tistaj unuoj. --
• Jen kelkaí fragmentoj el· 1etéro de 
angla dukino de Atholl al generala 
Miaja: «La bomhar<ladoj al Madrido, 
ec en ia epoko kiam mi vizitís la cef-
urbon, konfírmas sendube la terurajn 
okazintajojn de Santander.• •Kun -
granda int.,_reso mi atentas la heroajn 
agojn de via armeo k la noblan sin-
tenon de madricla popolo. > «Mi povas 
cerfigi al vi ke ciam mí laboras por 
ke la angla popolo scin la veron pri 
la teru raj faktoj. » 
o Eü Asturio, ejo de herooj, kie niaj 
soldatoj reústas la plej kruelan ata-
kon, jus okazis eksterordinara okazit1- . 
tajo. Dnm atako de fasista aviadilaro 
ril niaj tranceoí, la sergento Celestino 
Antuna, el 253 Bataliono; faligis tri 
casaeroplanojn per sía M1itralilo. I,i 
estis tuj pligradigita; nutt li jam estas 
leut<?nanto. La soldatoj, kun entu-
ziasmo, aklamis lín. 
• La. jurnalo h11 Go:iefta clei Popo/o 
de Mfümo, deklaris, ke ,cla legiaj ita-
laj avia<listoj bombardis Valencion 1~ 
15. de Septembro, vespere,. , . 

Ne estis necesa the deklal'o .. ,) , 
e, Kiel la fratoj Ros,21li en Fran~io, 

, en Tunizo' fa lis, sub la kugloj de la 
Fasiwrn, José M.icelli, direktoro de . 
demokrat-:i gaiett>. Tiu nova, murdo 
estas kvazau akuza pruvo por tiuj, 
kinj ankorau ne konsdas pri. fasista 
taktiko, tre dangera por .la paco. · 



.;., .. ' _, _______ ,.... _____________ ......... ___ . 
} ABO N M A N I E RO Ñia gazeto n·e ha vas· fiksán ·. aboriprezon.,, ' 
:: Oi eldóni~ás nur per laiívola. in~~v!dua monhelpo de· sía J~gantaro. · 

, 'Ni elektis tiun sistemon ear tlel, c1u·kroma sumeto ~e Uuj, kmj pov_as' 
, , ; pagí tomete plie, ebUgas_.la. i:_icevon de agrab1a_le_ga10· al multaJ,. kiuj 
: : · nro senlaboreco, aií alia¡ ,kauzoj, ne p~vas pag1 s1~n pro~ran kottzon .• 

' Tíal. se la· en havo k celo de la revuo estas por v1 aprobmda k placa, 
· 

1 

·, pagu vían liberan abonan al íu_ ajn el niaj h_iter~aciat i,gent@joj: · 
. , , . GENERALA INTERNACIA ADRESO, NEDERLANDA ADRESO,,. ' ..... 

nur por mono nur por mono de holanda·noJ 
GUSTAVE FARENC P-ETRO van der PLANK 

M, Rue Brise-Pain Von Spcilkstraat, 46~1 ! 
Postfekkontd 13944 Orlcans post~iro 24'ili42 

ORLEANS (Loiret) FRANCIO, AMSTERDAM W. Nederlando 
. ANOLIO.-K-do O. MEL TON.-23 Fowler Sir. Nechells, BIRMINOHAM 7 •' 

SVÉDIO.-ARBETAR ESPERANTISTEN.-B11rnhusgat1rn 8 B. g, n. b., 
PostQiro n.0 6b411, STOCKHOLM 

.BELOIO, - K-do M, DELFOROE. - 61!, Rue de Heigne, 
Post~iro 199106, CHARLEROI 

RS:OAKCIA ADRESÓ POR t10 ALIA · 

POPOLA FRONTO - Mar, 25, Valencia (Hlspanio) •·----------------·------------·• 
NIA MUNICIO 

· Vnlencla esperanlistnro 
P. S.-Orihuel11 1

• 

L. A.-Lagu~rda. 
A.N.-X. , .. 

274'50 ploj. 
6 • 

10 • 
10 ., 

10Cl' . , 

KOReSPONDADO 
Slmpla tdlJnia anonccto 4 f. fr. 

. ,,, __ · '. ' • . /. ,', ) ,, ·) -.'·'- ¡' -.·.,-.\-";"··' ,· : ,'' .- ·': . • , ; 

: POPO~FRONrA::tETERUJO 
·· - s; tvi.· s; .:;~oleC1<~;·.:::;,-ükf6re' ni'".daiikas 
vian emoclan•siilutleteron k-vl11j11 alndonaln 

. klopodo1o favore al nin b¡¡talo, <, ¡ :.' · ' 
W. V.-,TamÍlg-1ul, Pen11;-Bonvole k ple•., 

zure ni aer!dla. el vlla' l11dikltal11 · numerojn •. 
· . Via mQnsendo aperos kvllan.cita en ·la ru- · , · 

briko «Nía Municio',: ,.· '· . 'e :' .. , ' . • : • 
. • ó. E. T.-Tanger.:...::NI l"operi¡tos k pe'to'a 

· represigon .de vía anbhceto. NI· zorgas · pl'i 
vía dcnunco k penos atingi solvon--por .vial 
pravaj plendoj,.,_• .. · .... ,,. "'""•·•" .. ,.• .. - ,• .. ,..:. 

A. v. d. 5.-Ymulden.-K-do. H. ricevis 
vi11n· iifablaq leteron;,, Kun bedaüro; pro 
'manko d.e tempo,·Ji ·ne pova,s ··reapondi ~in 

: perletert. Li dankns k salas vian ~entilan 
klarigon.·Liaopinie, vla sinteno est11s lar~e 
tnfluila de Tolstoi, Oandhi k simllaj filozo-
·fi•aj skoloj; sed de klasbutala vidpunkto 
estas rifuzinda. Sincere, oni logike deduk• 
tas, ke vi est11s pli ~uste enkadrigita . en 
J. E. L; aü en U. E. A. • . , . ,. · . • · 
· Á. R.-Zel.st.-Danke ní legis vhrn esti-
m11t11n leteron. Ni tute ne ofendi~is pro tio; 

· kion· vi aludas. Male, _ni Qojis, vidi hí tutan 
originalon publikigila. . \ 

. B. P.-Moakvo,-Vlan tre Interesan pro-
ponoR ni pristudas kun atento_k ni ~ojus se 
Qi estus efekttvigebla mondskale. / ... :, '( _ . 

· A. A.--'Jugoslnvio • ....,Pere de fran_ca_ kama.•,,,. 
rado ni ricevis vian leteron, kiu montras la · 
m11ls11tindajn prcicedojn de via katollka ga-
zelaro. La K11tolika Eklezlo ja sin·dedieas jeti , 
slimon sur sin. Des pli malbone por ~i! An-
taüajn leteroJn el. vi ni ne havas. Rila te al via 
demando pri Brazillo ni. res¡?ondas al vi 
per posto. . •. .. , . (·,, .. ·.. • ,· . . . ' _ . 
fr.r,/V//,r#I.UA'APAYl#IIHH.4VAIWA½r#~V~~,.,_. J. M,-Albacete • 

J. C.-EI Escorial 
8, O. B,•-Madrld, 

· ·1. R.-Bularaloz, 

/') . . 
4 
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5OVf:-:TIO.--Ok11ze de 111 20-Jara datrevetto 
de Oktobrd Revolucio en nl11 lando estas 
rre dezirinde rlcevi salutleterojn por l11• 
boruloj de u. s. s. R. Tial oni petas I 'N F o··R.·M. ·e Jo 
sen di indlviduajn aü kolektlvajn leterofn · • ·. · · 
~~8'~~?z~;t'~i~nl~f_u~¡;;~di:º{~~rt~Í :~•(:, ·. ,'.'. \;,;;.' .• ·• • · '' · •· <+ •;.#,i',;._".4¡>;,;:e:: W, V.-Tamequi,. . • 

C. P.~Vaulx en Ve!ln. 
O. J.-Cholet. . . . 
R.-Cholct. . , . . ,, L: Ch.-Cholet • , • 

1 do! .. 
10 rrr. · 
ó 

·¡::luraj ruslingvaJ.Jurnaloj. J\dreso: K-dn ···ONI. SCIVOLAS pri:. 
ó Andrej -•.sidor?f, Srednc • Smolenskaja K·do. )arin· Hosek, kies lasta adreso estili: . ., 

ul. 28, Vorone¡, ,. «f-lospital Universidad/· sala.16, Mur-
A. B. -Choler. . • , • 
N. N, k' N. Th.--Beneuc T. 
S. J, 5.-Londono . 
.FLE Sekcio.-Lciden 
F, v. d. M.-Utrccht. 
N. N.-Rotterctmn .• 
J. P.--Breezand • . 
J •. B. -Arkel. . . • . 

. D. v. M.-Amstcrdam. 

5 
/') 

20 
10 
15 
2 

)¡ 
) . 
• 

sil. 
gd, 

0'50 > 
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SVEDJO.-K-do A.dar Beng-lsson, Sovslller, 
Tunaron,, F::i,kllstunn, dez. kor. kun b11-
foldnlaj solcl11toj ce 111 clivcrsaj hispan~j 
rrontoj. LI povas kMespondi espernnte, 
germane k angle, · · 

tllSPANIO. - K-do Carlos Marzal-Puerta 
· Nueva, Uticl (Valencia) dez. kor. c. l. k 

~- t, certa respondo! Skribu multe! 

cia• (Vundito el lnternncia Brigado), 
K•do .. LambertQ Duils, artilerilsto en lnter-

nocic1 Brigada. nederlnncfano . 
K-do. Evelt:cio Urbaneia, fervojisto, Lla 

adreso estis: Puig, 7. Snn Andrés (B11r• 
· celona). . . · 

K·do, Henri Orunchard aü · Outtman, kles 
laste konata adreso esris: «S. R. l. Al-
bacete•. Veninta el Parizo por aliRi la 

• lnternacian Brigadon. UrQel L. J. B.-·Rotterdam. , . • . 
l"LE Sekclo 2.--Rotterdam. , 
K. Y.-Batavia. . . • . · • 
A. v. d, L.-Rotterdam, , • 
O, J. W.-Den Haag-. . , '. 
L, B.•-Wormerveer. • , . 

0'/50 • 
0'20 , 
0'50 , 
7 
11 

1(-do. Eügeno Stern, eehoa~ovako • .lnterna• LASTA.·. ·H Q R Q.' cia brigadano. · · ,' 
Oefr11toj de·k•do. Karlo- Gómez, kiuj loAts 

en San .Sebastián, atrato .Salguan, -10; 
!{,do .. Vassily Kipper,- 'el Orán. Oni volas, 

scil eu li estas en la lntern.acia Brigado, 
K-do .. Miguel C11lrt1d11 Ortega, au 'ramilianoj 

de li, el Valmaseda" Petu informoin 
K-do. Jarronay, 101 rue Nationalea, Cholet, 

Franela. 

1 
1 t 
2'90' ,-

Pro ant~ll.a ernro, ni denove kvltancas 
jcnajn sumojn: 
J. J. S. ··Amsterdam • 
J. B._P,::-Rottcrdam. , .• 

4 
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[ld, , --w---••----
AVIZO l{iam ci ti111rn1úcro, ~u1itatem• 

· i,e, \am eM\s \sompoaÍi111, la acl!lilO k 11\en • 
dll11 papero ankornti ne ven is el Barcelona 
pro n111uraj nrnlftlcil~joj en 11.'1 trane,porio, 
NI dev11s uzl devif,!e 1><1peron el 111<1l<JIIU 
kvallto, klo malbeligds plie la prokl'ilston. 
Nloj legantoj ecio:; kompreni k pal'doni. 

Asturio estas 11un-la punkto, kie la 
milito akíras epopean k patosan ka-
rakteron. La ita!aj divizioi atakas kun 
urga hezono por likvidi' la nordan 
zonon antau o! la vintra sezono; sed. 
la mirinda k drasta rezisto de la bra-
vaj ministoj renversas la fiajn inten-
cojn. Hodiau la malamiko preskaií 
estas haltigita. 

En la aragonaj frontoj níi\ ofen-
sivo daiíras k en ceteraj frontoj oka-
zas nenío rirnarkinda. 
, , . En la fronte internada, kiel ciam, 
ni gajnís nur moralan presti~on ... 

POPOL.2\.. · FRONTO estas tute priv11t11 entrepre~ 
.. ..TTTY .. v,,....,,. .. ...., ......... ""'."' .. "'"....,,."'" no, sen ofich1.!a t1lampo, de 
Grupo Laborista Esperantista en Valencio. La gazeto riceotds nenian 
subvenclonl Ói vivas nur per libervolaJ monrlonacoj de sia legantaro, 
sola m11111ro, klun ¡'!i ~kceplos. Ciuj redaktoroj, kiel c!vitanoj, c'stas 
malnovaj mernbroj de unu aü alia popolfronta po_rlio; sed ankaü, sam-

i tempe, eiuj ili, kiel Jaboristoj, estas 11ntikvaj membroj de unu aü ali11 
el la du sindikataj organizo): U, O, T. aü C. N.T. Tute prave do ill · 
rajtas paroli en Esperanto kiel organlzitllj Jaborlstoj k civitanojl 

ONI INFORMAS, KB 
· K-do. · S. Martlnez GtiÚJcm, el. C11t11rroja. 

de}oras nun··en In Armeo. Lla 11dresr, 
estas: •11.ªDivisión Orgánica, 105 Bri-
gada, 1. Batallón, 2. • Compañía, Frente 
del Centro, EL.. ESCORIAL DE LA 
SIERRA (Madrid).> . 

K•do. Rafael Palomares, bonfarfll.5 .k i'otcia 
S-to. Largo Caballero, 6. transeuntes 
Militares. CASTELLON (Hispanio) .. 

K-do. Leopoldo Soler, de Cocentai11a, vun• 
• dilo, kus11s en «Hospital_ Militar' n.0 2, 

Cama 239 .. ALCOY·(Alicanté)>. ,. 
K0 db. Johano Christa~entl, dejo.ras -en 

«Socorro Rojo Internacional, Plaza A_l-
tozano, io, A.-ALBACETE. 

K-do; Ricardo· Quiles (Kiles) hovas Jenan 
nov_an adr~son: 99.ª Brigada Mixta. Es• 

·1odo Mayor. 2, • Sección. Ejército del 
Cenrro, 

Prcsejo de J. ·olmos, Alicante, l!I!, Valencia 
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INFORMA BULTENOINTERNACIA PR.I ' ' ' t HISP¡;)NA LUKTD l(DN1"RAD LA FA~tsmo 
. . . . . . . n 

ICL.CONO' ÓE' .GRutbo, LABORISTA E.SPERANTIST"A VA' tr•1c11 '_ ' ' 
F,:lECA:KCIO'K.6-J AOMINISTRAc:16: STRATO _ M A· R, Nu:M. 26 tll ti (U;spanio) 

' ' ' . 
La nomo de Asturio estas sankta por ciu antifasisto, Izolita punkto · en la 

_ nordo de Hispanio, angore gi suferas k bravege gf·defendas la substancon 
de. homaj. principoi, kontrau nuboj de 
aviadiloj k kontraií lavango de potepcaj 
italaj divizioj. Se estas honoro, por la 
popolo, la defendo de Asturio, ankaií 
estas perversa ambicio gia. subpremo, 

1 

!STURIOI 
. por la malamiko. Jen la tragika veto, 

antaií kies incidentoj la indiferento estas krimol Unu devizo, fatala k 
grandioza, burlas patose tra montpj k valoj ankorai:í Hberaj: Mortil morti 
digne per la fiera morto de liberigantoj. Morti, kracante né;li:ízon sur la 
vizagon de. tiranoj, kiam la idealo estas definitive la tuta kiraso. 

La fasistoj.-mil kontraií unul-malfacilege marsetas antaiíen, ofe-
rante homojn k materialon. Freneze k furioze, ili <levas malspari malkaran 
sangon k multekostan fajron por povi ekpasi konkere .sur pinto de roko, 
tra mizera strato de vilago aií preter humila flueto de rivereto, La p_oeiia 

· pejzago de Asturio, verda pro la milda autuno, flagras, brutas, tondras k 
· eksplodas,'kvazau .tradicia malbeno, per geología voco, de subprematoj 
kontraií la subpremantoj. Asturio, minista regiono, sin defendas · per 
aktiva instrumento de la boro: per dinamito! Kontraií la rafinitaj sciertcaj 
mortígíloj, lmn marko de l!afü> k Germanio, nía frato la ministo iomete 

-,-.. -~------------- forgesas pri ka.honoj k fusiloj; sperte 1i rememoras pri sia fako, pri la 
_ . _ . _ . kartoco, kiun oni ekbruligas per fajrero de cigaredo, jetante gin trankvile, 
·laií pozo·de Diskó~olo, kontraií la fremdajn sklavigantojn ... Asturio, klara klariono vokanta al batalo 

.. por libero, antaií kvar jaroj, estás x.un...:_arikaií_ en Oktobrol-torco lumeganta de drasta epopeo, de viva 
'\ 

aktuala legenda,. verkita treman te, per semado de veoj, sur . modestaj lokoj ldes a}1onima ekzisto 
akiros, · en .Ja .estonto,\ inirindajn k sonorajn titolojn por civitanaj pilgrimejoj. • . ' 
< i; . ' Elfaemplodona regiorto; dum dek kvin monatoj gi estis k estas amboso, kiun ne rompas la fasismo, 
k tnarco el mikso de sángo perfida kun sango lojala. Sed, nun ·la premego estas jam tro decida; okaze· 

'> de inalvenko la foriro ne eblas. En tia kondico la dilema estas terure simpla: rezisti k venki aií fiaski k 
· mortí. tu «burga» demokratio? cu rigora klasbatalo? renverso de la fasismoll kia celo do plej urga por 
_ oferi ;ec la vivon? Tiuj skeptika.j' homoj, kiuj en paca eksterlanda medio, taksas inarcanrle la gradojn 
,d~ sía simEa:tio al nía skrapanta luktego, en duboj ankoraií-ankoraul-pri troa revoluciemo· au troa 
konservativem0, <levas konfesi, almenau en la intimaj celoj de sía konscienco, la nulan valoran de ciu 

. babilado pri ajna teorio kompare.kun la situacio~pro ago konkreta,,en elementa <levo-de niaj astitranoj,· 
. j.~iuj staras, _kun la -tninaco de fasist~j, antaií la br~sto: k la ~rofunda'j abism_oi de 1' maro, post l_a dorso ... 
'; .. )•_, . Trub1a, astura urbo lrnn fafü1ko de kanono¡, situas ¡e pafo de fusilo' ce kvar frontoJ. Sed ·en 

, Trubia la laboro n~ haltas pro tío; nun mem, dum oni parolas ai:í oni kalkulas pri la heroeco de Asturio, . 
_ . la forgistoj ne pavas aiídi varmajn laudojn nek atenti platonajn konsilojn car bruas pli, k gravas plí, la 

, __ . • ' .muzjko de\mar¡eloj. -En la fabriko oni perceptas najbare la militajn blekojn de la maiíroj k la fanfa-
___ ,,,,,.:-:-·.,:, ~- .. ;.:: .. ,.,ronajn°kantojn de· la italoj; tamen oni daiíre tie laboras, fandante feron k hardante stalon por kanonoj 

1 
liberigaj; dorlotitaj masinoj, kun la sola fundamenta celo-plej gráncla, plej nobla celol--eviti nur la 
triumfon de l' fasísmo; en Asturio ne ekzistas alía ambicio. Tie pereadis, sub unueca bloko, ciu partía 
ambicio, ciu naiva aií lerta ambicio cizi la trajtojn de la gajno tau personaj gustoj k preferoj, el la varia 

. sortimento de skoloj. teorioj, kiuj logas seri medito, tra gaja forges~ k ignoro, pri la cirkonstancoj. 
: , ._ '¡ai:pen, dum flegme diskutas multaj homoj, en multaj landoj, mezurante la gradojn de nía revolucio, 

Astu,rio ri$kas fali apoteoze. Kontraií la dinamito ek_zistas pli moderna scienco k fíe konspiras la abunda 
'
1

\ 1 mono de la internada kapitalismo-:saga k praktika en sía solidare~o·- por kovri tie la grizan cielon pe-t -
'.i, a'viadiloj k detrui la soseojri· 'per tre pezaj tankoj. Kontrau tio la kartoco, helpilo de pravo k arogo, ne •; o sµficas; La dinamito ne farigis por militi sed nur. por fendi utile la enojn _ de la tero. Tial _ estas eblél, 
>,'./;.b~daurege, ,la plena profanado de Asturio, se la mondo-la mopdo, kiu sen tas, pensas, suferas k !vitas 
: :,(!'~né frudas finol},al la kruela ludo de siái stataj regantoj k siaj specifaj gvidantoj, indiferentaj aií 

,, interesatélj enJa· brava agonio de unu popolo, kies konvulsioj evitas alíes dolorojn. . . _ . · , , . · _·_ 
!;,,f!;!'-:',, ,Jen'Asturiol mirinda ekzémplo, imitinda,modelo, ec malgrau fiasko, ec malgrau pereo, por.venontaj 
'ii(géneradoj, pli pankeme komprenantaj, ol la nuna, la superajn lecionojn de tiuj proletoj k de tiuj intelek-

' ;(f.{tµldj, kiuj nun, hodiau mem, stoike martas, kune kun cíuj ,amataj estajoj, car la horlogo de ilia destino 
::Yitmontras la s·qtenan ho1'on plenumi la lastan devon. Asturio kuras al sía epilogo por stimuli Ja kuragon 
>,d~Ja kuraguloj, k por hontigi,la malkuragon de la malkuraguloi., Jen Asturiol nía tre sankta Asturio ... 

• · ·' ,' ') 1 • ·. ·t ., ¡ ' , • • • 
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LAiPOPOLA PRONTO ANTIPASISTA RICEVAS PLJAN PORTON J>ER'ALlG. ;;:; ,•,: fNtT:'~,:r,~·A •. f.\ 

_.-('S;·_··:·f·:,l~~~::·,;,.; ,' ''' . ' ·.,.: . _ _._ '\/ __ ·. . ;- ' .. ' ,:.,:,_/,,¡ . ' \:'/.~\\'•$; i'_;_:·;,.,_-,, .,-\_•//·'~•\l,J, .. ,..: .. .-,--
. '. .. , ', ·'Latr.9polfronto kunveniB la B. de el tlu nionat~ en¡ Valenclo,,"k1U~ d~legltQj) :s.fe,1,.,,.,... '. J~ª 1,:1-.l"JlOU•(: 
tikaj par_tloj · k 1indikataj organizoj. Cee1ti1 , oUctale; ·jam kiel membr:oJ, )a CNT ij?~f~!:,¡f"·' , :;1,~.ecidi1 · 

.;unuaoimo aktivan·kunlaboradon en la plifortiglta Popolfronto, sutf,bazo de. jenaj, inter aUaj}'.gra:v,Jj/akor.<Ioj= · 
; \{\. Ce1l atakojn aiipolemikojn, en tribunoj k gazetoj, de unu al' aii~i:.in~er lciuj '.sindi~ii;iaj \k,'.(poUlikaj : . 

. . . orgaplzój .. el•. ~iuj •· kon&istas. la Popo la Pr~nto Antifásista. . .. ·· '. ),'<, .,:}\, ·.:, / • .. , -¡r>.,rf~;f,iff,giAk :> : ,)t 
.· · Roapekt(k protekti la ,ocian tran1formiton en. la ekonomio, fare de'.•Ia laboriataro, ··aed ·ctanf laii · 

· ''~ormoj- 0 ·k 1'.'eguloj de la Registaro, '. · , , . . , T> ., . ' .· <1'.' ' ; . 
· lniciaU vastan unuecan agitadon por altigrta.fervoron de la popolo enla ariérgardo/ .. ., 

Helpi aenrezerve, po\' komuna avantag-o, la taskojn k laborojn di) ciu Popolfronta Registaro, 
• ' . •:,. . l., . . 

-SAGETOJ SEN MALICO 
. iJl· ... , .•. º· •. ,.,,,,T~ ... ,.,!1,~,,~1,,r>r:;~,r'""·1·. 

, r\
0rm ea)í:;,-rütpo:po a \::. ·. 
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Dum la vlzito de Mussolinl al Hitler, Carita por lubriki la akson «Romo-
Berlino», ambaü kunuloj verve' oratoria, sin flatante reciproke. 111 planis por 
ló estonio ... sed sajnas, 1<.~ en Germanio' or.i dubas pri la fortikeco de la 
akso, kiu jam rompiQls unu foJon. En·la faro 1914. 

Germanio promesas ree, ke la sendependeco . de Belgio estos respektata. 
Ankaü en IIJ jaro 1914·., Germanio. pr0tektis k ¡arantiis la neütralecon de tiu 
rando. Tamen la germana kanceliero e_mraze deklaris en la Parlamento, ke 
la traktatol estas «clfonoj el pape1~•. Kaj tiam ne ekziatis la «linio Maginot»t 

RadloelsendoJ k gazetoj iníormis, ke· la !tala 
diktatoro «honorlgis-. la germanan popolon, 
metante florkronon sur la tombon de la mar-
lltoj de la nacisociall111110. .Sed lle II ne 
povis.hono·rlgi la «tulan> germanan genton. 
En lij suda Tlrolo loAas germano¡, sub re-
gado de Mussollni. Tiuro minoriron li ja kro-
naa per dornoj, enmeze de la indiíerento 
de la aütoro de •Mein Kampf». Versajne, 

··· - -·· ··· -'·temas prl germanoj tri;,klas.ij, kiel la judoi. .. • La respondo de ltalio, al In Noto de la franca 
. k angla regÍstaroj, estas elokventa pruvo pri 
bona volo. Bona volo, al klu? al klo? Kom• 
preneble al la Komitalo prl Ne•lnterveno. F..n Qi la ltal11 fcJsismo lra:is si¡¡jn 
plej eflkajn k brilajn sukcesojn k Mussolini estas dankerna. l{aj l11 Demo• 
kratloj, komplezernaj. Tlal la arero eatas ankorali prilraktota en la Lon- 1 

dona Komilato. Cu nalveco ali kunlrnlpecó? Klu sclos, klu sclas; .. 
ti , · Japanlo bedaliras, J<e «Ciriio ne komprenls Qlan l.ntencon» • .Se la cino] kom-

prenus, 111 ne kqntraüstarua la ,clvÜlzan• lnvadon. Cetere, Japanlo estas 
eagrenilli pro la íakto, ke onl akuzas Qln, klel atencinton. Japanio · aserias, 
mnle, ke Qi simple sin deíendas Je la atakoj de In elnoj. Tiel klare statas,la 

• 

• 

. 11ferol La mondo ne devus ja toleri la provokojn de la perfldec-a Clnio, cu? · 
Antali la onidiro, ke Francio malfermus la landlimon de Hlspanio, Musso• 

lini lndigniQis k rnlnacas, ke se liu «fla manovro» efektiviQas, li ne povos 
res ti. «ne-intervenanto• k tuj elijo meneos helpi la n11cils10Jn de Franko. 

Tio signifos do, kc ~is nuri li nur helpis per mililmaterialo siajn «volon• 
tuloj•u. Kredeble, jen kio okazis: Li sendis la volontulojn al Franl<o k• la 
rnilitilojn al la volontuloj. Sed ekdc nun, li ekspedos amase armilojn I< · 
aeroplarv:iJn al la volontuloJ k al la franklstoj .. , Prave II agos por puní la 

' provokemon de frdncio ... kiu Insiste anoncas tion,klon Ai neniam plenumasl 
J.a savinto de !talio, nuna savanto de Hlspanio k ·ruja savonto de Eüropo, 

bombaste rlpetadas, ke Ji ne permesos, la stariQon de cbolsevlka» reQimo en 
la Medlteraneo. Unue, estus bon e. scil, kion II k~nslderas · •bolsevismo,. 
Due, se Hlspanlo memdecldus akcepli tlun reQlrnon, Al raJ!us ear Qi neniam· 
en111lks!Qis en la ltalaj aferoj, dlrante ke Ai ne toleras faslsmon en la Medi-
teraneo, Trie, Mussolini zorgu atente, ke tiu soveta reQlmo r.e srari~u en 
ltallo, ce la fino de la tragika aventuro, klu krevas en nla lando. 

. ' : . '. ,-..., 

Estas interese infot;mi pri tío, ke,· 
jus la Ministro por· Nacía' Ddendo 
diktis dekreton, pd.kiÚ estás. 1mal· · 
permesate, al la cefojk oficiroj de la 
Armeo,, partopreni en politikaj ~un· 

. venoj, kiel Qratorojk zorgi pri ·poli· 
tikaj propagandoj df pártiQ,' au okupi 
gvidajn posténojn ~A.SWdikatoj, k.tp.,, \. ''· 
.Tuj. post publikig~:,;'de;Jiu ':dekieto, Ja 
. Ministro (hidaledo Plieto;. socialísto) . 
ricevis telegrafe pétdn, 'el la· vigla 
Aragona frontoi kun,'iena feksto: 
. «En la _21.ª· ¡(ot~uso,:-oank' al la 
inteligenté( :laboro.i'de.,la, 

1
komisaroj, 

• kreigís frateci:l;j.q~~~,~1;1i~,íÍl'~er di ver,.:-
. J •e 'saj· i<l-eolo'giofftii'.t,1i:f,~diviiiof"DelegF > -.....;,,,.,,.;, 

taro de la tri qivízioj.J~<>viga~ nun en. ;rc 
Barcelono/kie gt"vi'z'ff~·s".1~• f~brik6jh k 
sukcesas 'p1if9rffgf· la. ligilojn ínter· la , ' 
ariergardo k la ba%lfortoj. Ni deziras 
arangi kunvenego~; kiu okazus . ~n 
granda teatro de. BarcelonO, · en kiu 
parol~dus ,reprezentantoj, komisaroj, 
cefoj k soldato( oe éíuj idoologíoi, 

' interfratigante kun- laboristoj k po- · 
· polanoj. Mi petas· per'meson' por la · 

interven o de la mHitaj cefoj de·· la tri 
divizioj; respektemf,~al,utante vin.-,- 1 

Komisaro de la Orienta Armeo.» La 
permeso venís kun afablaj vortoj. 

Qkaze de la kunveno, .. kiu estis 
amase ceestata k havis graÍ!dan suk-
ciso~, la M}~}!_tr~_.:icevi_s_. tiun ci 
emocian telegramon: · ' • ·-

. . •La cefoj, oXicirof k komisaroj de 
la orienta Armeo, 'aparteNantaj al la · 
diversaj orianizoj, sindikataF k poli•. 
tikaJ, partoprenintaj,'la' interfratigati 

· kunvenegon,¡ salutas?la estron · de la. 

·_,, 
. . 

.-} 
t 
·t 
!' 

Popolfronta·-Registaio'kla Mfnistron 
por Na~iapefendo prOmesarite al ili 

'BONA _AMIKO DE HISPANIQ MALAP·ERIS · b;i1;/~~}ªk~~~t~t.~t~·r!~~e.i;/~¿ 1l 
Sµbite mortis en Parizo la komunista deputit.o k sindonema amiko Armeo; la spirítqn,·• .l(fo unuigas nin ' · i~ 

de la hispana popolo, P. Vaillant Couturier; vortoj pri doloro ne taugas, "k éblfgos vénki rapid(la fasi~mon.~ · ii 
kiam la .doloro estas realo. Kun la fizika malapero de tiu batala nto Tiu popola:~old~taro ·estas la .~ 
Hispanio perdas valoran pioniron k sagacan malkovranton de manovrojl . baro, kiu ,renversas la planoj'n de la ; f 

abomenai bruligantoj' de nía milito. ~f 
1;~ 

' .'i\' • l 
:_:~ 
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Laú .fidjn'4á 'informo,· Japanio.-:c~las en Cinío iam 
proví alpro'prigi•áI sí gíajn natur,ajnricajojn k preparí la 
mHitisOg9hde la cinoj por utiligiHin en postaj, pli vastaj, 3 1 
erHreprenoj:CUnue•Azio,poste·Eií.ropo k Usono. 3 

.)ta_l~osi~f-lan._ke.ja_m_ es_}f_s~ilitistígan!alaabisenojn. 
1 

REVUO POLITIKA KA,J KULTURA 
T1on om leg1s en grava par1za 1urnalo. Ó1 kalkulas nun- . • · , · · o kun interesaj objetiva¡ artikoloj pri fa 
momente j~ kvin_cen; ·mil nigraj soldatoj k pensas ating~· -1 hispana mi'lito. r>etu Jam provnu- E 
~~~on~,r} ~~o~er tiu kolonia armeo, gi inten- merojn al ~enerald redakcia lldreso: . 1 
cas seRur1 tr.a1f: ~fo,.,p·o1~dbn·de'Ja·Afrika korítinento K - -
fari~ eimaró;Mediter.aneo;lágon:porsia potenca Imperio. INTERNATIONAL PUBLISHINO COMPANY ( 

Stra._nge_, ·l.ce .er1J~ nova pi.ano.por d. istrib.ui al si la 3 7 DEI\N HOUSE, 11.6 Ol~EAT TITCHflELD, ST, í 
terglobon, oni ne 1díras ·ec unu vprton rilate al tío, kion. 3 LONDONO, W. l., ANGLIO . É 
oni faros perla hispanoj .. Oni parolas pri militistigo al .............. ,,.,. ..... """'".,.".,."•.,. .. ""'.,.,. ... ,,.. .. .,..,..,......,,..... 

. miliémoj dé!-cinof ka} milionoj da etiopíanoj. Kial ne al 
milionoj da hispanoj? Itali~ k Oermanío estas du sa-
gacaj potenccij, fo ili ne pensis, kíom da pro fito i1i ti rus 
el tiuj bra".'ai piiliéa11oj1 • kiuj lernanté fal'igi soldatoj,• 
kapablis;haltigi petfektan.arme()n,Jiel ce la pordoj de_ 
Madrido, kíel en'la ebétia,joj de Guadalajara k en la 1

' 

montoj de Asturío? · · · . · 
Estas nekompreneble 1 ~liflanke, ke Hitler k Musso-

. lini ne pensis, je:kioma plezuro k entuziasmo la liis-
panoj bátalus por)Ji; post 'la paco en Hispanio. Imagu 
la emcicionide la .hispana proletaro, konkerante teri-
toriojn porJiÚi,mi~troj.,Ee: .. ne;m'a\atentante la rasajn k 
historfajn; cHfeti~htbjn/ órti/p~'hst,:·ke la'. hispanoj ne 
militus por Italio pli malfiere 61 la abisenoj, en sia kon• 
kero de Afriko i>C?r-M1.1:ss0Hni1 áu lá cinoj en konkero 
de Azio por la japana imperialismo. . 

La sintend de· la ali,aj potencoj, kompréneble ne 
gravas. Anglio k·Fr.anciff_·oferos siajn koloniojn, kon- · 
dice ké la mH.ító tie · eksplodu: La milionoj da homoj 
diveí-"skoloi'aitkiuj log·as en . franéaj k anglaj teritoríoj, · 
já preferus submeti~L al la(gvidado k protekto de tri 
statoj tiel-allogáf, kíet' Italio, Japanio k Germanio: 

·. Usono, Sovetio k la cetera mondo, kion povus fari 
kontraií la eskadroj k la armeoj de la «tutecaj » potencoj? 

Tiu triobla volo diktos la normojn de la nova tira-
nía, kiun laií ra";.tutecaj> kalkuloj akceptos eiuj popoloj 
volonte. Post la efektlvigo de la mondkonkero, eble 
estigos disputoj pri la respektivaj landlimoj k terpose-
dajoj ínter la tri Ímp~rio¡. Sed espere ble ne ·estos· malama 
riveleco k cío QFdigos _ hármonie. «Tu teca•. paco regos 
por ciam en la· mondo ínter la homoj de bona volo . 

. · Antau o1 tiu programo plene. realigos, povas pre-
zentigi iu malfacilajo. Por tiuj konkeroj, kredeble, estas 

• bezonataj multaj miliardoj .da dolaroj. Nuntage la finan-
, coj de tiuj tri potencoj ne statas sufí ce kontentíge por la 

postulataj investoj .. Sed la Jtutecaj» diktatoroj ne kuti• 
mas'halti antaií Uuspecaj baroj, kiujn ili konsíderas mal-
gravaj kompare kun l.a __ e,blaj rezultatoj de la gigantaj 
akirajof, Plie, •uuu·,.~l-tiuj. statoj-;--Italici~ ha vas la pro-
tekton de _spirit~: })ateneo;. kili tr~ amike rilatas al la 
ciela potenco,.; Sufícos, ;ke_. cj lasta ordonu al la tuta 

. -kristaharo,' fal'i petegojn pri miraklo al -Dio k, per tío, 
eie, kie la nigrajttppoj milHistigita(de·Mussolini trairos, 
. pluvos; kier'nov~ trtanao, la necesa oro por disvastigi; 
sur lamoridó, la.avantagojn de la «tuteca» civilizo. 

. '· 

GAJNIT·A DA. TALO 
i • 

Dum mía restado en la fronto, mi konvinkigis ke 
batalojn oni povas gajni diversmaniere .. En centra sek-

. toro, la milito nuntempe estas kvazaií inerta; mir oni 
audas la kanonadon del' artilerio k, 9e tempo al tempo, 

· la fusilpafadon de pozicio al pozício. 
· Nía ofetJsivo translokigis al Aragono k la defen-

dantoj de Madrido iomete ripozas post tiom multaj .k 
. penigaj bataladoj. Seq, ec dum batalpauzo, la soldatoJ 
' de la Respubliko, gajnas batalojn. · 

Hiera u ni rikoltis 100 sakojn da hordeo, laboro kiu · 
estis tre bone plenumita de la kamaradoj de mía Bri-
gado. Ci tiuj kamaradoj, kamparanoj unuj, urblaboristoj 
aliaj, estis devigataj realigi tiun laboron dum la nokto Je 
200 metroj de la fasistaj tranceoj; tiom proksimaj ni 
estis de la fasistoj, ke ec la mal_amikajn aiísku1tajojn 
nitre bone k facile aiídis. Ju pli da risko en la laboro, ' 
des pli agrabla estas la rezultato por ciu brigadanol 

Tuta ei tereno, kiu korisistis el pli ol kvar hektaroj, 
estís faleita, rikoltita k sursultre translokigita ~is niaj · 
tranceoj de dua linio, de kie gi estis poste transportita . 
per kamionoj al la ariergardo. · 

Ho, kiel koleris la fasistoj ekvidinte tion la sekvan-
ian tagonl Ni mem, de niaj traneeoj, krie rakontadis 
al ili, kiel ni faris tíon. Kaj ni eiuj ridadisl, 

. Tio klare montras per kia entuziasq10 batalas niaj · 
soldatoj. Netiiu el ili votas nenion faradi. Dum nía · 

· Respubliko gajnas batalojn en la internacía fronto k en . 
la enlandaj frontoj, ldel en Aragono k en la Sudo, 'ni· 
gajnas aliajn batalojn en la kamparo sur kiun, dum 
jarmiloi, elversis sían sviton, profite nur al la eksplua-
tantaj bienposedantoj, niaj malfelicaj kamparanoj, ali-

' igitaj hódiaií en soldatoj de la popola armeo, helpa:hte 

,, 

tiel, morale k materie, nian po-
polfrontan registaron, kiu. en 
Óenevo defendis la pravon k 
rajton de Hispanio, dum ni ba-

, talas en la batalkampo¡ por· 
. atingi baldaiían triumfon .sur 'lá 

malamikoj de nía !ando, malami-
koj de la tutmonda proletaro, 

Rikardri Í<ILE8 
Villanueva de la Cafiada, 28-9-9b7. 
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:'sAV,TAJ' INSTITUCIOJ Dum la artílerio k la aviaditoi 'de:iá'fá'ii~toj s~tís ia 1·morton'k''1a 

. . . detruon sur la st,ratojn de Madrído. k ,intencis ruinigi--kelkfoje,.,l<vn • ·' 
<.sukceso-la artajn k kt1lturajn trezorojn de la .cefurbo, la registaro de la Respublikq ,klopodis senliice ·saviléf · 
'sc:iencajn,k la intelektajn instHuciojn, kiuj prefere sajnis minacataj de la invada barbare<.01 ,,'. '. ,. , • , ,,, ., • , , ,, ... 

O. · , \ ·Upu el la pk:j difektitaj centroj est-ís la Instituto Caja 1, parte detruita de la obusoi.' Atenta · ,k. delikata 
, laboro esti~ fa rita por preni k paki zorgeme la ilaron, materialon k librarbn, sub la trialami~a pafado¡; cío, estis 
ftranslokita en Valencia, kie la Instituto daurigis siajn esplor.ojn. Alía scienca laborejo estis; en, dangero¡ · La 
'Nacia Instituto pri Fiziko; kie ankaii tre ur~e oni devis fari la necesan laboran por savi la. multv~lorajn kol~k- . , 

:Jbj~ arigitajn post longaj jaroj. Cio estis sekurígita en ,komena ¡oko k nun qenove gi;,fi¡:nk,ci~~•i~;~µ1¡~oj~priW1: ·r 
., Naturaj.Sciencoj k pri Botaníko, la laboroj kontínuas pri mineralog~o, geologio, ·geografío,.:paleóntologio,., l<;,a.. , 
, , . · ·, La kul,tura lábaro, faríta deJa Scíencaj Institutoj por efektivigí,!la planojn de la Nacía Irt.stitudq por Sc;:ien-
··• caj Esplo·roj, estas gravega. Pli ol sepdek titoloj a peris sub formo de brosuroj, revuoj k Hbroj,'eldonitái duJt} un11 
, jaro. Tiui publikigajoj pritraktas eiujn fakojn de Aemio k Fizil<o prezentante,Ia rezultatojn de ;stúdoi,k, ~ksperi- • 
'mentoj de la profesoroj en la laboratorioj, kíe i1i sencese laboradas por kontribuí allá progreso de la sdenco. 

. . :.' __ - · -_\ · .,< __ -. -/~:·ft·,·::·f_r,,;;.~.-~ 
':UNU~ORADA INSTRUADO : ' ~LEJ' OLO~f NOVA·,:VENKO i 

, · .· · Maleraii la grandegaj elspezoj d~ la -Hier~u nía briRado t~~fiti'i~~~~ vkn- ,· 
milito, nía registaro tute ne forgesas la kon-: Tí9µjqs. _dír1···s, l. é!.···c···e.f~.·,.·~.de;·.}.·,:u.:.·,,~. u. lJs.'ek•, ... devoin de la sfato rila te• klerigé)don. Oni toro en la madr1da fronto.'~,r,l9,vakgrava. 

'votas, ec dum la milito,-likvidí la.staton de venko ... Ni petas alJ~ info~inojn pri,tiú, 
¡1malklereco de la popolaj tavoloj, kiuj dum mílíta sukceso, l<iun ne pritraktisla oficiala 
la regado de la reakcío estís forlasitaj en , komuniko. U ridetas. 5-:-Dek soldatoj skri-
tiu aspekto de la kulturo. . . bis sían_ unuan Jete.ron, Kí.é)m, jli~' é)lígi~ la < , E.a la nuna stata bugeto estas rimar- · , , - brigadon, i1i esfis analfabe.tájk,ampar~n'oi! 
kinpa pliígo de mil pesetoj jare por la salajroj de ciuj Fakte, tío éstas gojiga Yenkó ,e~: :Hi;;ajll ceh:riiaj, 
,t:µnuagradaj geínstruistoj. Oní jus kreis 10.000 novajn · brigadoj. La knaboj )a' gojas¡épo:Va11te:.skribi; mem ,al , , 

·• ·tiajn · oficojn, kío signifas elspezon de kvardek- mi- la patr!no .. k al la ,,fi'an~í,pQ,,P,r.M.~.:,J>~t.~l@l~~~tr.~;u,,}~/· 1·., 
• lionoj ·aa' peseto'j. , ..:., ·, · . ·.' •' -•· .1 , , • · .. •·• • malam1ko¡ de la kulf.uro;:•;Entu~iasmeif1fiil,ljfá'$óla's,~r11 " 

, . · Por konstruo de novaj lernejoj oni dedicas kvín- sía Iernado k mqntras síiin. linuan, skri~.aj,on; ~etero 
,dek l!lilionojn da pesetoj. Estas asignita, por pliígi la al la ,víla&_a hejmo.!. ~iun s_tr!.c~:'.,}~g~siH\~),fiuJ,..~~Juj 

.¡ vesp~rajnklasojn por plenaguloj, sumo de du mi- kapablas, car bedaurmde ne c1u¡ v1l~g_ano1,eshs ·so,!-1 

;'Honoj, kómpletigante per tío la laboran de la Milicoj . datoj de tiu armeo, kiit ínstruas la ttupanojn. ,, ., .• , .. , i 
, de la Kulturo k aliaj klerígaj ínstitucioj'. Dek nrilionoj , Oni scias. ke .en niaj, frontoj ·estas;. ~rom mílít-
;kduono estas destinHaj por entrepreni, pere de diver- ma§inoj k viglaritaj f.usíloj, _ homoj :zo'rga'.9taj pri la 
saj ,organizof, la lukton kontrau la analfabetismo. tas~ó instruí Jegí k sk,ribi .al la batalantoj¡",kh.1J estas, , 

, .Míliono da pesetoj estas asignlta al la servo de infa- malkleraj. Tiuj homoj formas la, Mílicojn di3Ja,Kul-
naro en antaiilerneja ago. · ,, · , tura'. Tiui homoj malblindígas 1a·kámpr,1i'a~'aü1. kama-' 
, Por kantínoJ, vartejoj k vestejoj '· dojn, pri kiuj nun fieras/la cefo de' 

'por lernantoj, oni de4iéas, sep ¡nílío- 1, tiu brigado en subsektQro,-de Maorido. 
nojn. Kun la celo havigi la• maksimu- · R ES U M O , • La kqmattdanto dira5s guste::- Tie· 
majn, fadligajojn al la studentoj el (k li montras per f1'ng'" ·o la" k, t V • · 1 · · · 1 · f ·1· · 1 · Aperis resumo pri 111, Ais· nun ple~ · .· · . r .. · , en raua¡n 3 
pro eta¡· am1 lOJ, ne nur, a :>tato do;;, , . 5 . . traneeojn) 0).'IÍ •,ne ha~as ,fate1resop' ·. ', 
nacas senpage la instruadon, librojn num1t11, task_o de !ll Millc?l de_ la .Kul- por ke la soldatoj sciµ_,'legi.Versajne, . : 
k aliajn servojn, sed ankau kreigas t~ro en clu¡ batalfronto¡. Lau ~I, 1" , oni konsideras qang,er,e, ke, ili povu 
serio da restadejoj k ín'ternigejoj por, d1ver~aJ I_nspek'.eJol P;ezentas la sek-· pripensí k kompreni .. ' Se:d.)iit~r ,·ni, 
cíuj studentoj,,,kiuj transloki~as al la vanri,¡.n cireroJn. ,. , . . . okazas la malo. :Nlvolas,ke'. ciu sol-
urboj, kie tiuj lernejoj funkcias. Kro· · Kl11&oJ farltaJ: ,1,1ndi,vl~u11J 159,252.• dato sciu bon. e,·pór ',.kio·. J·i' luktas>,Ju 

, me, ekzistas sistema de pensioj .k . Kolekt1~11l 61-626· . pU vasta liá .kult\lro· ,4és.·· pJt kuraga ·. .,, 
,; ;subvencioj, Dekomence oni fiksis por, Nombro. ~1,1.onoira.b_ero¡,.95.9oo. lía, revolµcia spirite~f-'l'ta1~:tn\flco'nsi4 ;4¡ 
, tiuj planoj sep milíonojn da pesetoj. Lernls ,skribl k. Ie~i. 115 142. deras, kvazau g~~n4a, y:'?:,;ikq; 1,. fa~-, 
· :, ·,, La· profésia instruado, gis nun, , Blbli~t~koJ kreitaJ .. 112• ton, ke dek ,el. niaj'.'sdl,d~,tbj, kaP,a}}las 

es'tfs preskail absolute malzorgáta ce Prele¡ol okazlntaJ. 2·179• · jam,legi'lfskribi;:·>·l,0/:-:: i?';:f\(:;;: i •' 
l.•.tnf.anoj•,'"'l estas neces• por.ke 111, At•likoloJpubUkl¡ltnJ:Slili.· , 'I k. · ,.:,::,,.,::.;,t·' ,, ·,:,,,,., ,d',., ,, .. " . .. , , , , u· amparano .. pos en·as ~pu , •' 
povu sin apliki al koncerna metio, l(rom 110: 111 MlllcoJ de la I<ulturo nesto .'de. mitraliloj; KelkaJ.tkug16j.', 

' por k~u i1i mont'ras preferan emon, kontribuls .ª1 1ª. ~r~pag_anda _laboro zumas.:. -:-'Se mj estu's,'.v:t,n;1qita, , n,,L\ /:,', 
. in~lino,n áu kvalitojn. En la bugeto,· ,de 111 .. komlSllrOJ pcr laullgil~J 111 la almena:u pov,us Iegi ión)en·~a:-lios:::•: 
kiun.ni komentas, estas dedicitaj tri , m<1lamiko, kunl~borante ankau en !ª . p~talo ... Feqra, soifo, pór,lá.,símpla:' 
milionoj por th.t celo •. ' ' gazetoj eldonho¡ _de la1Armeo k rond1s ' arto ,deeifri '' la"se'ricon de?lite ó''. •. 11 ' 

'fin~, 'en la bugeto, esta.,; fiksitaj mult~no~brajl) ripozejojn p.or Ja. bat?-' ordigita'vico,: regas riunt~e1,la·laJip~ ... < 
trfmílicinoj k duono pór subv¡,nciadi , , lantoJ. lh ~<;>rg~s _aku_rate ~rt pro¡ekcio ranoj kiuj renkontasdnsttüistoin •sub 

1Societojn, C,entrojn k fnstituciojn, kiuj 'de l~alruai filmo¡. disaüdigo d_e. gra- speciala fori:no de ofkbtóJ·.1;, ;, ,>,:: 
sin. okupas pri sciencaj sploroj k' ·:~:~~~;s:,~1;:;~:~;~ 1ªª tearr~JQJn en . Surla muria1zet¡;(ae·_.1~(/bfig~~c>; 

, ~ultura laboro. Tia], kun fiero, la po-.: El tio ci rezultas, ke la Milicoi de estas]egebla .¡ena ·~n~kflbaJo: • S:11!n , 
polo p~vas jam rigardí, la superajn , la Kulturo h;:iv-1s taügan rolan, kiun. tag,on, un.u, venk9l»,-)~a¡ ]a,· hocJ1aua . 
studejojn sen klasaJ· privilegio¡·. venko tut0 estas bonega c;u ne? 'ili. plenumas fre fervore I< sukcese. · · , ·':', • , . . • ,, ,. , ' 

' • 1 ,,.;..,l;:,",\t, ,: l 



P O P O LA f.'. R o'·N T O 

TIMO · Af: lA VIVO 
. ·-., ":_:. >-/ . ;~, :-·j_ ·,; ·: ; ' . ', 

·. Unu tagoµ,':antáu kelkaj monatoj, post 
aera bómbardad'o ·sur Madridon, hazarde mi 
trovigis enJa strato' Leganitos kie ·dú :domoj 
falis fe•rúfnoj;'·Roto áa brigadan0j laboregis 

. en'lása~ái taskoj.'IntE:r la rupo jaiµ estis ape-
rintaj dek kvin kadavroi; 7 virinoj, itifanoi, 
maljunuloj-iu tnilicahó,venis kuranta k pene 

. farisyojeton ínté;t<cni p~tta. kubuto. Li estis l,a fell!ta pecobl rdº . 
sooro áe. l_a, Stabó{Jjij"'~$J9j __ d_orits,~!Ji tri permesajn tágojn por vid.í la 

-fá -,'iffb' .~/, ·.i~'~1trifM~n't!o¡y·ee Wi'iuha edzino; pereis ínter brikoj k stonoj. 
Kel~ai ~~davroj/~stf$ Ue/~Úsantaj vice ,.apud muro. La milicano ekploregisl 

'.cirka.ii:li 1 •sprucksolenafk. bravaj promesoj: «Ni vengos vin,. kamarado!• · 
·/;, ,//, Ma}juna lab,oristo apagis la brakon sur la kruco de sovelila k diris/ 
kun ma.lrapidaj bálancetoj de la kapo: «Spite, al cío, ni venkos. Nía fiaska 

· estus:Ja)cvazau mimmortiga de lamonda. Tío estas ja neebla!, . 
. ·,: : «.:J~va~au,,meminortigo de ~a mondo ... • mi memaris, multajn fojajn, 
pri tfüjei nablaj vortoj. La laboristo esprímis tiel sían fidon, je la moral aj 
fundamen:tqj de>cíu hamo, je la·etikaj principoj fluatltaj el la. proprá fízíka 
fakto de 1~ 'vivo: Frañ~a k liaj korif~oj estas la morto. Se-na tente, instinkte, 

. kanfesis tio.n ·ribelinta .generalo, kiam ·Ji, dum publika kunveno en Salamanka 
. jetis la símbolahkriacon: «For 1a intelektonl Vivu la mortal• . · . > ' Tra lci spasrnoj d,e epilepsia aperas kelkfoje la vero .. Tra la bombas ta · 

filozofio deJa fa~i~,toi glitas daur·e la tim~ al la vivo. Kro111'politikaj celoj, en 
psikologia deklivo/ntlr. ti.u timo tradicia al la vivo pelis ilin al abomena per-
fida ribelo; Tiu satíla pahiko ebUgis tuj rektajn rilatojn kun aliaj samspecaj 

•. • ... mo.nstroj<,C,u .. )a fr,~11ez~.pQJ~t.iJ,q>;dé :HiÜer k' Mussolini ne est~s ja absurda 
.. ·saüo'e'rt'1;~-p~~';'i"'á:"ft''a~f1Fa:fUá""dókhfo'o ·po·r blinciaj teOrioj? -

Tiud~lirajo poyas §ajni, nur al kelkaj naiv.aj personoj, signo de forto 
k autof'.itat.o;'sed tío' estas\sole la falsa potenco de frenezulo, kiu krie mono-
logas sur.la placo au febre dialogas. kun sía propra ombro. !uta la fasista 

/poHtiko estas certe nur fanfarona.selo·por la kapitalista panikol ' . , 
. : .··. t ·Tiri{o .al 1a;~l}sHi1 irilpeto de. la popolo. Tin10 al la . demokratio, al . la 
· kulturot·,~1.1aciy)Jízo: .. Hi~toria ti~o .al, ,la praletaj amasoj honorigintaj altaj.n 
aspiro)n,pir:~at:sparem'a.·elverso de ·sángo. Timo furi~za al la vivo senha}te 
ekfüugonanta ec>)nalgrau la m!)rfo .... 

· · Plene pravis do la milicano de la strato Leganítos kiam 1i diris: 
«Spite ~l. cío ni venk,osf » Nía lukto ne estas ordínara kverelo ínter du kon-
kurerttaj1fortoj .. Tío estas .nur erara. sajnol Nía afero estas elmorttro kruela 
de plej ekstrema, klopodo de la reakcio por haltigi la pasojn de libera po-
polo kpor tranci'fa. flugilojn de carmaj deziroj jam hodiau plenumeblaj. 

' _, Nia•serena, fido al la vivo . est'as pozitiva kontrasto anta u la fa-
' sista · kulto por la' mO'rto. Triumfo de negativa paniko estus fiasko ec por 

la normala evoluo de la tuta Natura... · · 
· .·. r. • . : . •. . , . . .. .,_ .• .....,.c....;,.,1.f~.:...¡-HJil;~~*~,;.;.i..,ir,;, ,,.,.,,,,_,, Ramon J. 8ENDER 
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_ BLANKA. TEllORO 
Tuj kiam la respublika1 trupoj 

konkeris la vílagon Belchite en. ara-
gona fronto, la civiluloj, Iiberigitaj · 
el fasista jugo, forlasís la vílagon 
al nía ariergardo. 

Tra Azuara pasis tiuj ,elirintoj; la 
lasta estas maljunulirio. Si estas 65-
jaraga; siaj edzo· k tri filoj estis mor-
tigataj de la fasistoj, en Zarágozo. 
Post tio, si rifugis en Bekhite, k tie 
okazis al si pli grava teruraja. La tieaj 
fasistoj festis la konkeron de Bilbao 
k kunportis siajn du fílinojn, post 

• dibaca festeno oni malvirgigis ilin k, · 
plenebriaj, ilin mortigis en la e1rkau• 
ajoj de 1' vilago ... 

Tiu drama angore reflekti~as 'en· 
siaj morteme velkantaj okuloi k .en 
siaj palaj vangoj; si aspektas kvazau 
vinberbranco vesfüa per nigraj eifo-
noj. La malfeliculino savígís .el la 
murdado, car si trafis rífugejon, ínter. 
sakoi, en la pajlejo. Kíatn la fasistoj, 
freneze, trakuris la vílagajn stratojn, 
sercante rifugon en la. pregejo, si . 
eliris el la don-:o k sercis respubli-
kan protekton . 
-- · Nun si diras: «Ne gravas viví, 
sed mi pregis, car mi estas kristaníno, 
al la Dipatrino por ke si kuragigu min 
k permesu al mi viví, gis kiam mi 
povos vidi la punon al tiaj murdistoj., 
Mi tion vid os, car mi kredas ke ekzistas 
la providenc'o. Nek Dio nek la Respu~ 
bliko povas toleri tiom da krimojl» 

La malfelica virino venas al arier-
gardo de !ojala zono. Si estas· la 
ombro de la subpremita Hispanio, de 
la strangolita k murdita popolo, ki.u 
sencese akuzos; gis kiam la ekzem-
plodona pu nado _estos plenumita fak-
to. La s~nkulpaj viktimoj de internada 
fasismo, ja meritas almenau tionl 

REGUSTJGO En nía 19,º numero 
aperis riproco al «Literatura Mondo; · 
el Budapesto pro manko de vrdinara . 
intersan~o de tiu g1Jze10 kun la nia. 
Kun plezuro ni re~ustigas nun la afe-
ron, post scio, ke la m~lagr11bla inci-

. dento estis nur sekvo de eraro kreinta 
bedaiírinde konfuzon pri sinteno de la 
grava heletristika revuo, klu-ni sin~ 
cere esprimas lion - neniel meritis 
niajn tiel sekajn komentariofn. · 

J •. , ,• '. 'J 

DU BILDOJ' DE. LA·· SUKCESA ESPERANTO-EKSPOZICIO EN BARCELONO , 

Bkstern aspeklo d~ la ekspo-
zlclejo ce In cefa placo 

de Barcelono 

Emocla k romanllka II n Q u I o 
dedlWa al le mllrdltal eamldea• 
nol el Kordobo. La flagoJ de 
~lul grupo) esperanllstaJ fune• 

· bre deioras apud le nlgra .ta-
bulo, lrlu mute ateslaA prl abo• 
mena krlmo k piel ace ofendo , 
konlrafi 111a verda movado. l,a 

· Komlsaro de Propagando de la 
· Oeneralltalo kun duakllvej 

membrol de la Kataluna Antl-
failsla Bsperantlsta Komilalo 

staras respekteme 
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>:(r ''.~t. 0 0 q N E. E 5 TA~ ~A·ª 0 R f STO... ciníke ,P~t,e.1;~~··ptblt~l~J_i'i.~010~_~1tJ•• 
··L.· .. ,,'"\· '!·· ' cNI NE POYAS RISKI L/'\ VIVON DB ANGl:..AJ . "• ' .~ La .5· ~~!1:,e~•?~W,~,e~P.erer e ~aj 
('./·~.,,\:¡ .,, :,-. . MARIST0J PRO IDEAL0, KIU,t!~NIOM VALORAS!, /<;· .. hskaph,st~fkaRt.1~:¡;~~·.:Ga)p,e ~prov1~~ ' 
·,¡:,..-,,,, .. , ·_,. · • · -\.'.,., · . . : co de Ahcanfe):,•,forpedon.-.:Juu:eshs-
.,., 1-.,J;;',t]en 111 vortoJ de Durr Cooper, 11ng-l11 Lord o de I' Admlr11l11ro, lnstlluclo, kiu preskatl.~ .. ··. k. · . ·. · i.. .A. f ... -4•.· .. · '", .. º:. •.'.• .. •·.·.·t·.· .• • .. :.. .• ·---~-.. ... , , · • ... ,.· ... e .. z.amen. ,ta •... uJaJ :.. ... º .... tai .. o .. J· ... e.s as. J.ena¡: · ;~•111mv11loraa klel 111U11nd11J ministro! prl m11r11J aferoJ. . . . ... , 
· l,' ;. ·-, Jcn ·afgnlfaf vortoJ, kluj montraa,,pll sincere pi liuj ue a-ro. Eden, la verañ' pensma- , •.Lot,1geco 5'20 . metrqj,, ~iametro. 0'45 .. 
'i ,íiteron.~e 11ng-laJ polltlkl11ot, Eble 1am 111 pentoa prl tlom 11b,urd11 slnteno de potenco, klu · nfetrÓj; ·Tío. kofocidas nur . al. torpe- ·. 
<·,'.:vo,1~11 ~perl'klel eamplono pri demokrnrlo.'.. fellee, la lula brila pop~lo ne estas lord o!. dojde jf~h{devé:no, k tiajn for~edojn . 
.. , . 1;1zas· riuf\la.itahijs~bm~renoj H-1, .· 

11111 .0 z 1l 1 .0 H-2, H~3, I};.1,i¡H~6; H-8. X-2, k X-3 .. tipo Bernardí.'.,,E:n germana eskadro 
·'•,, .. , ' ·· . ne estas uzata¡ tcirp~edoi,k?.n tía día~ .. · ,,;.:i• .,.Sign!foplena statístiko aperis en estas plenumota de komisiono. Per tiu metro;,Las:torp'e-d~~tasj"'trov1ta apud• 
. usona gazeto «New York Post•. La dekreto. onf ordenas la detrµadon ¡;il · la loko kt'e estii':·torpeditá la. angla 
s:·. faatstaJ perdoJ en atako al urbo San- eiuJ libro; el'ltenantaj ídeojn nefasis .. ··: militsipo •Basilísk•i .. · · 1 

' •• 

tander est\s 6315, k jen la statistiko: tajn. 'En defendo de nía bibliografia •. Iom. post iom oni ekkonas pliajn 
'«ltaloJ 2727-Germanoj, 1614-Mau- trezoro la Centra Konsilantaro de . detalojn prila agoj d'e la, bando ,de la . 
'roJ, 1415-Diversnacíano/, 502-His- Arlcivoj k Bíbliotekoj sín turnis al In- spíono Troncciso, fasista kciman.danto . 
. panoj, 57.• Post tiuj ciferoj, kiuj bone ternací.:1 Instituto por Intelekta Ko<¡,- arestita en Francio .. Lía bando prepa-

. pruvas díversajn aspektojn de . mm~, pera do, al bibliografíaj Socíetoj k al · ris atencoin,' organlzi~ atakojn al sub~ 
.tista ribelo, neni"J povas dubi honeste . la plej gravaJBibliotekoj en la mondo, marenoj,- plemimis• lcatitrabandon de 
pri ni~ aserto, ke nia m,ilito ne· plu por evíti tian,monstrajon. at'miloj pci:Ja{ff.{n~~j/J~siJtoJ, knun , 
'estas civilmílito sed inte!'nacia milito • La 2. mmmonate mil kvincent his-. ni scíiga.~/'P#taii~}rólcr.~iun i)i ludís:-. 

. · en Hispanio. La. tutmonda fasismo panaj rifu~intoj en Francio, estis sen-: . Uí ~~o¡:npants la f~sistajn toreadorojn, 
'' · :-;,;:!;Juktas ei tie k atalcas nin. Jen eiol dítaj al Hispanio lai1 novaj registaraj ~,. kiuj voja~i.s en Frantion¡ por garantii 

. e. , Manuel Porte la Va Hadares, mode- instrulccfoj. · Ili estis peta,taj elekt.i la ..• ,. iHa1{,rev~~oµ;<·.atfásistii ;ono k. por 
;''. -.ra respubltkano, estro de la regís taro . zonon kien ili· dezirds tránslokigi; nur', ensp~zi-la frankofn/f¾t'./1c\';;f> ··. : . ·. 
: ,duin baloto) de 16. Februaro 1936, so- kvin ~ekpeUs ~o/agi'al fasista zoino .. :,t··,I>,P~tJ;I;1~rn~~~1f~r~~a1dó'&e üsona . 

')'.,:(lene ~sertis .en hispana Parlamento: . La ah~!,_ mit,ky,a'.cent kvi~dek, veniS,.,:;.llJJ~}q,a~.¡g11:~,9·~~$Yeltj;r~sl:f.&t·l{e~rí~!,; ,, 
· ;1.t«Mf2pl'eiidis la· bálotojn=·de Februa:. ,· en lo/alan,,zonon. Tiu aspekto de his~ ,,,prezioantoiil'~•e~i~gistai-óf}dh1is"·a1"··,. 
•. ,.,.ro. La balotado ne estis falsigita k la pana popola referendumo ripetígas jurnalisto 11.d-µ¡p. i~te~_yj~o: !'La vortoj . 
'> fa~istoj, kiuJ ne ·havas polítíkan kre- cíuokaze. . de' RoosetiéhYitff'trtigasJa<mo~a'éion 

' ' ·- ,_- :, ":·- ' '.- • ·,;_ :-~ 1 ,, ' i{I' • ,'; '_. .' • ' --- , . diton en niá lando, ne atingis ee unu • La ambasadoro de Anglio en nía kontrai1 la. proce(ioj de p~rfor.to. Se 
. deputiton•. !ando transdonis al generala Miaja . !talio k Germanio forlasus nian luk-

• ·. La fama verkisto. Emíl Ludwig leteron de la fasista markizo de ton,· ni. yenkus/antau. ol proksima ,, 
asertis en svisa gazeto, ke «la milito Larios, per kiu cí. lasta dankas pri príntempo: Se ili ne)orfras el ciJie, . 

··:ínter Francio k Germanio estos fakto nía ~!nt~no ~il?te ª! lia ne~ín_o, k aliaj. •·• ~enera'l~-<~ilíto · ~ep~é_,'ek~~loqos; k 
· .. se Roosevelt ne ordígas la aferojn•. fam1hanoJ, knlJ estts kaphta1 en Bru-· ·.tion _o~1 ¡)ovas ankorauev1h• .... · · 

> Radio-Parizo komentas tiun aserton k 'nete. Jen nova pruvo pri niaj aserto). i .l Lw ;g~rniana::fuinisfro ,.prr ~Ui_taf. 
·• aldonas: •Francio. k A~glio tro mal- En la !ojala zorio la lcaptitoj éstas· aferof oo,(~Iomber~- alvenís al· urbo ',. 
fruis'deklari redprokan solidarecon k dece. tra,ktataj) . · Funchal,~n portugala,.insuloMadeira/ 

·'nunUidevas rekapti pérditan tem pon·•. 
1 

• Laií ofi.ciala/ sciigoi el Romo, gis .. sur germana militsipo. «Grille» .. Latí 
• Pere ·de an~la konsulo, estis pro• la 20. Septembró estis revenintaj en "g~rmanaj ::ciigojtfo•,vójago ·~elas nur · 
ponita la intersango de kelkaj virinoj · Italia, 14,000 soldatoj malsanaj k vun- al ripozo, sed ni tinias"-ke estóntl nía 
k infanoj, en Mahon (ins,ulo Menorka). ditaJ, k la oficiala listo de mortintoj . maldanka najbaro· PórtJ·gáHo ·estos 

.· Preska11 Ciuj virinoj rifuzis forlasi la atingís la cíferon 1226. Post tiu ofi-. · devigat~ «·cedi» :k:el~ajrí koloniojri al 
lojalijn zonon; ínter i1í estís 16 mona- cialastatistíko,itala regístaro ankorau «sindoria~!nácisocialista GermaniÓ; ·•· · 
tiiñojelkitij'n1ir'oitakceptis'foriri. La''. . .. · .. , - ·. . . . .. :,,,_,•~L' ·"' ·...,__,,,,,¡, .. ·•• . ..-;;;.~ ~•1.o\,:Hn . -; .. ' 

ceteraj subskribis spontariee skribafon 
,per kiu ·.m rifuzas eliri el lojala teríto-
. rio, kie m estis k estas respektataj k 
·· 1ogas plaee. 
, • . Mussolíni interisigas la sendadon 
. de so)datoJ al Hispanio, eble kiel plej 
· efika respondo al anglo-franca· noto. 

'. Lau rektaj sciigoj, en haveno Napbli' 
. estas. kvar divízíoj' pretaj . por tuja 
ensipígo por vojagi al nía lando.Tiuj 
trupoj estas perfekte armitaj k ekipítaj. 
• La fasista «registaro» de Burgos 
publikigis

0 

dekreton ord'onatite « puri-
, gadon • de ciuj bibliotekoj. Tiu tasko 

' A . ,, • · --~. ::.' .: f~:~>·¿~r)\/_·_ ·-_ · 
LA POEZIO PROFANITA CE¡LA·KORPO DE, POE'.TO ... 

' ' . • . • . : ._ . . \ .. : . ': .. ' ' l l·: : . ', 
Tra aragona fronto; venia al ilia zonédorkuri1110, klu doniul ni sr.iigoJn rll11l'e:, 

al mortlgo de 111 granda popola poeia frederíko O a reía Larca; · , ,'¡ ::. ,:,' , .•:), · · ' 
Post l11 rlbelo-11 dirls-la poeto. rlfu~is en rronca konsulefotPer 'ru'za¡o oni : 

atingis, ke li ellru k tuj li estls ka plita de la civilgvardistoj, kiuj ege mala in is lin· pro 
tia ke li verkis romancon pri la hispana•civilgvilrdio: La s11m11n· nokton,,Ji•:eslfs•k.on-: .·· 
dukila al kampara loko; 18 kilometrojn for .el la urbo Or11n11da •. Oni·ordonis)inm11rsL 
dum 111 autom.obllaj lampoj lumigis lian l¡orpon'. La civilgvardistoj, slrmátaYm'alantaü ' 

· 111 l'liítornobilo, estis pretaj pafi kiani O arela. Lores ·1urnis la kopon·k·:petis ,parol!; ne· 
arendante la permeson li komencis paroli, per Jirmaj k kl11raJ.vortÓj;"lin 'defendo de 
1io, kio.n li plej amis: La Libero! Li l1111dis la 1p<>polan Jde11lon. l(l~ilufc1on'<kontraü la 
barbareco. Tiuj vortoj kaüzis miregon k indig-non al 111 ekzekulístoJ,: La'..Jeútenant,J, 
kiu ilin komandis, kolere alpofis lin per pistola• k 'ordonls la g"V!Jrdl'stoJn fusllpafi. 
Kiam il.i atingis foligi la· poeton, tuj r11pidis al li k senkómpote b.ntis·Jin.La,Jeüte-
nanto al:,roksiRJi~is al kadavro de frederiko Oarcfa, Lorca, kuzls.eiujn kuglojn, · 
kiujn II hnvls en pistola, Pioniro de la poezlo, Ira multajvundoj, 1i1ontris p11p11v0Jn,,. 

. ',• :,: ~-~•:'.::\~_·.-,... ' ' '• 
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BRITA HUMORO. 

FEINA · RAKONTO 
Per publikigo de ci tiu arlikolo · de H. N. Brailsíord, ni 

nur celas ·pretenti specimenon de mordanta kritiko pri 
Anglio, verkila de anglo mem. Sed, korrÍpreneble, ni tute ne 

· intencas ofendi iun personan 11ü grupon el tiu satata !ando. 

Foje· est\s en eí tíu ínsula (B~itio) iu Laborista Par-
tí o, tiel kuraga k decida, ke gí estis sensimila en la 
mondo. ~io okazís subítel Dum longaj jaroj, la partía 
kvaia;ií_.Yfgtlis su_l>__,.Jª_jnflu.q_ge soreisto; sed iu bona 
feTn6 clefrüis''tfes· p6voh: Tiam refatígis socialistoj eiuj, 
kiujn la soreisto.gvidis. D-ro; Dalton jetis sin al la kolo 
de Harr.y Pollit k kisis lin.· S-ro. Bevin brakpremis al 
Jimmy Maxton apud la. leonoj de Tri;lfalgar 8quare k Sir 
Walter . Citrine'. forjetis siajn orden - insignojn en la 
riveron Thames. · · · 

. Kai tíam, karaj '1nfanoj, cu vi divenas,. kio okazis? 
IIi rigardis cirkau si k rimarkis, ke estis du militoj en la 
nfQndo. «Tío ne povas estíl.>-ili diris-(k i!i sentis tion 
vere). Kaj plej mírinde íli ne decidís kurt al Pof'eiqn 
Ol!ice por deÍnandi, kicm ilí devas pensi k fari. Ili ekagis, 
nature k spontanee je sía. propra· konto. · I1i forgesis, ke · 
mestas eroj de la Bríta Imperio. Neatendíte ilí memoris, 
ke i1i apartenas · al. la laborista klaso. (Memoru, karaj 
geínfanoj, ke tío ci estas simpla feina rakonto. En la 
.feinaj r!lkóntoj cio ja povas okazil) 
· . P;i Hispanio HLsih :oku pis unuavice: "Gi sítuas ce 
nia pordo. La hispatiaj ·viroj k virinoj pensas same kíel 
ni mem. Ni povas komprení iliajn problemojn sen bezono 

.. • .. fa.rirpenigan.~k2:~,r~oqje mensa gimnastíko. La problema .. · tíe éstas trciége' simpla. Suficii(unu jaro por ke tiu lando, 
tute sensperta pri organizarto, ak\rus organizformon. 
Gi ha vas sufíce da homoj., Giaj plej bonaj volontuloj, 
laboristoj, vizitis 11~ milítlernejojn ,por igi oficir~i- La 
junaj rekrutoj; senpadence k fiere, ~unportas fus1lon k 
estas hodiau ·pu bonaj soldatoj ol tiuj veteranoj, kiuj 
elportis la heroan Hi.kfon dum. pli o! unu jaro ... Sed 
mankas al .ili; armiloj». . ... . . 

· La Par:tio¡d·edieis.un~ ;tagon í'\l Hispanió. En ciuj 
/ laborejoj okazis·monkolektado. En ciuj vílagoj k urbetoj 

okazis mitingoj .. Oni komprenígis al la plej simplai, plej 
malkleraj laborístoj, knaboj k knabínoj, ke ilia libero k 
la estonto de. la tuta proleta klaso en Eiíropo dependis 
de la milito en Hispanio. 

Inter la laborístoj, en la Sindikatoj, kredite aií kon-
tante, kql.ektigis dekmiloj _da ster_linga:j_ funtoj_. _ Kaj _ per 
tío 1 oni acetis la ki1.nono¡n Lew1s (mt ne dtros kte-
sil~ntu, karaJ infanojl-mi scías la lokon, sed ni ne 
priklaeu la aferon ... ) , 

Kaj ;fiam okazis unu el la plej surprizigaj faktoi tra 
___lª-1:Iistoríg _ _g_tiJ·tíu:jnsulq .• L.a· kanonoj estis. sarga~aj 
· en la 'I'ransportdómo. Formigi,s grandega mamfesta_c10. 

Estis tie komunistoj k membroj de la Laborista Part10 k 
ee kelkaj liberaloj; sed1a plej brila sektoro konsistis _ e'. 
la plej emfazaj gvidistoj de la 7'rade-Unions kun s1a¡ 
horlogoeenqj, siaj orden~insignoj. k . siaj rondaj k kom-
fortaj korpc;,j. . . . 

, Ili pasis ántaií la.Parlamento. La bro,n~a figuro 1~ 
Cromwell · salutis ilín per sía pugn,o levita, dum tlt 
defilís (m~moru geinfanoj, ke temas prí feina rak_o~to). 
Tiel i1i alvenis. en Ja bavenon. kun s-ro .. Attlee, sm¡oro. 
Greenwood k;S•ró'.Dalton éefronte. Survoje atingís ílin 
ía sekrétario ',de la· Roreign_ Ol!ice, kiu, tute konfuzite, 
memorígís la m'anifestaéiantaron pri tío, ke Anglio 

I 
ne 

. estas inte'rvenistá · tanda Je la nomo de sinjoro. E_<lenl 

«-Ni ankaií ne»-respondis s-ro. Attlee. «-Same 
kiel Hitler k Mussolini. Ni nur bedaiíras, ke ni ne estis 
ne-intervenantoj unu jaron plí frue ol la fasistoj. Sed, 
pli bone estas malfrue ol neni_am.» 

Per sía sancelanta tono de Oxford, la' sekretarí.o 
balbutis interdente ion pri la eblo, ke la tuta opozicio 
de Lía Rega Mosto estu arestita antaií ol gi trafus la 
havenon. «-Provul»-kríís Walter Citrine. «-Provu 
tion fari k post 24 horoj la registaro devos alfronti 
generalan strikon.» 

La ceteraj okazajoj eu la tago estis bruaj, sed sen. 
malagrablaj sekvoj. La Ros! En<t feriis. La popola ur-
bestro, kun siaj insignoj, atendís la manífestacíon por 
akompaní la sargaiítomobílojn gis la sipo, kíu elbordigis 
enmeze de la gojkríoj el centoj da miloj da gelaboristoj. 
Tiel fínigis la farso de la Komitato pri Ne-lntervend, 
kiu ne jam plu kunsidísl 

Kiarn la popolo de Francio sciigis pri la novajoj el 
• Londono la du tieaj laborístaj partíoj decidís ne fari 

malpli ol 1aliaj britaj kamaradoj. Ili kolektis ánkau armi-
lojn k volontulojn, k ktm s-ro. Jouhaux (speco de franca 
Citrine) eefronte, ekmarsis manifestacie kun deputitoj k 
ee senatanoj en unua vice, al la hispana landlímo. l1i 
transpásis gin triumfe kun sia sargo. Ankaii íli estis 
pretaj, ne ínterveni, !del la plej bonaj ne-intervenistoj. 

Tíamnniere finigis la krímo, kiu makulis nian civi-
lízon laulonge de unu jaro k tri monatoj. La malpermeso 
rompigís. La hisp<1na registaro akíris el Londono k ·el 
Parizo, tiom dd bataliloj, kiom gi bezonis. La soldatoj 
kreigas pli rapide o! la marístoj. En la Clyde, en la Tyne 
k en la Thames la Laborista Partio rekrutis malkase kon-
tingenton da sip-volontuloj, bone ekipitaj k preparítaj. 

f Post unu manato, la Respub_liko ~~:mtr?li~ la tutan 
híspanan marbordon. Post duon¡aro, g1 estts 1am sufo-
kinta la fasístan invadonl 

RBVBNO AL L~ RBALO 
\ 

Sed tio, karaj geinfanoi, estas feina rakonto. A nko~ 
rafí gi ne okazis. tu vi volas, l<_,e mi i:akontu al vi tion, 
kio vere okar.as? Bonvoltt do auskultt: 

En Óenevo oni ec ne vidas la faktojn tra la !orno 
de lá malkurago. Ec Litvinov mem ne kuragis prezenti 
la pruvojn, kiujn Ji poseda!-:, kiuj elmontras, ke la italaj 
submarenoj dronigis du sovetajn sipojn. La tuta m_ondo 
scias ke en la lastñj vrovokistaj ekscesoj en Par1zo k 
en aliaj lokoj de Francia, partoprenis same oficíalaj 
agentoj italaj k privataj agentoj de Franko. 

Post mallonga montro de _kurago por ~lfron!i la 
piratojn, ce la Konferenco en Nyon, la reg1st~ro¡ de 
Francia k Brítio · prepar,1s la akcepton de la p1ratega 
!talio en la planoj por forigo de la pira taro, su? kond¡co 
je ,egaleco. Intertempe la reprezentanto de It~lt? en Ue-
nevo estas doninta al s-ro. Delbos, franca ministro por 
Eksterlandaj Aferoj, la kutimajn garantiojn: kiam la 
Re.spubliko estos fordetruita, foriro.s el Hispanio, k spe-
ciale el Balearaj Insuloj, la ítalaj trupoj. 

!talio agas, kiel ciam, kun videbl~ trompa intenco. 
Mussolini, antaií ol interparoli kun Hitler, pravas ruze, 
ce Parizo k Londono, cu konvenos pli al lí ligi sían sor-
ton al ili ol al Berlino. Ambaií partoj konas !in bone_ k 
ambaií tia!, esperas subaeeti lin. Pº! kelke d~ tempo. 
Estas komedio prí malforteco, en ktu ttu horno, ktu kapa-
,blos agí sen honoro k senskrupule, pavas gajni cion ... · 

Tri fostítucioj disputas vete la premíon por la mal-
kurago: La brita Poreiqn (!llic~, la franca_ Oual d'. Orsat, 
k la angla Laborista Part10. Km el la tri kolono¡ estas 
pli preta fordoni sin al la retoj de la trompo? . 

Uno taéo de :prokrasto, enJa betpo, povas estí unu jaro de doloro ekstere . de Híspanio ... 
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, HlepaneJ, inontlonacoJ. , , , .... , 
· Bk11erl11nda eubteno: 

· 4478'80 Preeelo, ;·;,. , ·J•, ·,;, ........ , '.. 
Papero .. , , .':',, ,\ ,:, . , , , .... ,'.,,. 4621'36 

74!l._1'30 
. 6M'25 

· nenlel O~nae ~In', ':E~•~}J)r~v11'•,:·e.ed·kom-: 
prenu, l<e ni 11uferi111,d'1JmJo,;ol!ol rpalroplde, 
k vldeble sen grandÚofgo cllskutas, estonte , ü1111 •s2 . rr. fk. · .. , 

>1 &96-2 111. 
1;.\662'10 . gd, 

.• 1 ' 991 svd. kr. 
. 107 · dol, 
· 1002'60 b(l. fk. 

san~o en 
pesetoj,. 19994'-

Afranko ......... , ... , .. ·., ... · .. ·• 
Klisol, ... , .. · .... , . , , . , . : . ·•: · · 
Malgrandaj elspezoj, .. , .. , · . , . 

· kulpaj,''pro sia troa. toteremo, pri 'ª .nuna 
situacio, kiun ili pll faclle . povus eviii pli 

649'40.' frue. Danko.n pro·via mondomico, , 
~03 ek, kr. Voja~o ·oelegítoJ, ............ . 1870'- · l. s:..:..campo · Quila no. - Vial· antaüa_j 

5 arg. pes, 
: 120 fin. mk. 
, 110'25. nvg, kr. 

En kaso .... ·;· ....... . 
leteroJ' akurate trafis nii;h Nun ni ha vas la 

1747'46 .. )astan (tó. Aüg;.) k. notas bone la enhavon, 
Vian monseÍidon ni kvilanci11 en •Nia Mu-

PESETOJ ... . 24472'80. _P_E_sE_T_0_1_· _. · __ 9_4_47_2_'8_0 niciÓ, de numero 9; , 

' Nial kontol estas klaraj; 111 pruvas la oftajn deklarofn pri absoluta manko de stata au 
partla flrianca rlmedo, krom la libervolal kotizoj de ni~j legant~l, Tlu grav~ delalo-motiv?.' 
de flero-dev1111 e1ti ankaü serloza respondeco, por mol amll<o1, klopodl c1el aln ke la mil 

.,,peaerof,, kluJn nepre onl bezonas por e1u numero, estu tlam akurote pretol, klel vlgl111 

reeumo de obstina fervoro al nia popolfronta enrrepreno. 
Valenclo 16. Oktobro 1937. LA. AD.MINI.STRACIO -----------·--------------·• 

,, ·; ') ABO N M A N I ERO .Nía gazeto ne ha.vas fiksan abonprezon. 
,, Ói eldonigas nur per laiívola individua monhelpo de sía legantaro. 

· , S. J, S •. ~B-1L.E.A,)"7L9n~onp.-D11nkanté · . 
vian monsendon, ni !iotas· e.ion' ceteran k 
esprima• al vi tratan saluton. ' .,:¡ 

R, B .. -Adamu,:.'..:-V¡ povas,.1111,agl, ke ni 
prenus plene vian', vlclptinkton:ear q(, kun 
nauzo travivis· la aferon, , . . . ' . : 
' Finlandano .. - Helsinki, ,~Vla tre plaea ·• 

letero ~oligis nin k 1ni notas.la enhavon' kun 
intereso .. Viaj · gozetsendajoj lrafis, 'nin gl!sta-' 
tempe, Ni ne konas la personan,· pri kh{'yi 

' 1 . ' , . ' ·- "< ' ' •, . ,, Ni elektis tiun sistemon car tiel, eiu kroma ·sumeto de tiuj, kiuj povas · 
'. pagi iomete plie, ebligas la ricevón de agrabla legajo al multaj, kiuj 

demandas nek scias ion•pri,11, · '.<. ,·'. · , 
,, ' ... · ! ' ,,,· 1'., '.' ! ·._ ,.''' ,' , ' ,. .J; B. - Londono. ,:.,. Nf\' nkl)rate ricevis: · ¡>ro senlaboreco, au alíai kauzoj, ne pavas pagi sían propran kotizon. 

Tial; se, la en havo• k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, 
' , pagu vian liberan abonan al íu aj11 el niaj internaciaJ agentel<;>J: , , . 

OENERALA INTl!RNA_CIA ADRESO NEDE!RLANDA ADRESO 
, , nur por mono 
o·usTAVE FA~ENC 

nur por mono de hota11d•not · . 
P·ETRO van der PLÁNK 

viaJri du.lutoJri leleroJn:;l(:g¡ 0ojasl ·konsráti ' 
denove,ke ni pl'cnelifterdkordlQas.Ols'novli! · 

B.' O .• ::.:·oobloriz;·J;,6~d'ai1l'hÍde; ni ne 
konas funde'la silÚ11clplÍ. 'Pro,ctlo,·. ni devas 

.. limlQl ai, •Úpr¡,,f11:aludo: ~•<i.P.1•.J.:·B.';likribas 

.. ·.· ª'. ~+.rJ;.~}:~& l;it)!:lf t~~:~~~"~:•:•;~-~i~ M, Rue. Brlse-Paln . Van Speifk111raat, 48•1 
<, Posteekkonto · 16944 Orle1m11 

QRl.EANS (l.,oiret) fRANCIO '' 
·po§t0lro .241\642 • . 

, AMSTERDAM W: Nederl11ndo ' ¡· · 't\¡~~W/~'~;iJ~~•~•~~r~'n. s i~1p~;~¼t~~ 
ANGL1O.--K·do O. MELTON,-2,3 Fowlcr Str. N~chells, BIRMINOHAM 7 

SVEOIO.-AUBETArl ESPERANTISTEN.-B.arnhusgatan 8 1>. g. n. b., 
Post¡1iro n.0 53411, STOCl<HOLM 

BELGIO. - K-uo M. DELPORGE. - M, Rue de Hcigne, 
Post~iro 199106, CliARLEROI 

POPOLA 
RE::DAKCIA ADRES() ·P08 C10 ALIA 

FRONTO - Mar, 25, Valencia (Hispanio) 

NIA MUNICIO, 
Valencia esperantistaro . 

. C. M,-Utiel . , . 
P. S,-Orihuela. . . . 
S. M.-BI Escorial. . . 
J. G.-Torrebaja ... . 
J. A.-UtieL ..... ,· M: E.•Córdoba (!~esp. Arg-.) 
Grupo ,Juneco,. - Catarroja. 
R. B.-Ademuz . . , 
o.·K. - Benicasim, , ·. 
A, S. -Callosa Segura. 
J. B. -Callosa Segura. 
T, M. -Calloso Segura. 
A, M. -Callosa Segura 
W. 'B, - H!l¡rsby . . . 
D. V.-Arnhem. . . . 
J. A. V, A.-Moaslrnis. 
B. H.-Leenwarden. . . 
FLE, Sekcio 4. ·- Rotterd,1 m 
E. J. A. - Long Ea ron . . 
B. C. M.--Johannesburg, 
B. E. -Cardiff. . . . 
S. P. W.-Finedon. , 
E. T:-London . . • 
P.,I. C.-.Letchworth .. 
E. P. O.-London , 
J. S. -Velprly. . . 
J. C.-Plonguerneau 
A. B.-Eskilhuna. 

. J. B. -Lille , 
J. K. - Plien . 
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-
P. Th.-Beauthlel .• 6 rrr. 
O.-Saint Al¡nau to , 
P. Orleans. · • · . 10 > 
O. f'. - Orleans . . fO \ • A. M. ·· Montpellier .. 20 • J. P. • Fecamp. . ' ' !'i • C. P.-Vaulx.en Velln. r 10 , 
A. R.-Chartres. 5 ) 

LASTA HORO 
Ankoraufoje Asturiol kvankam la 

malamiko ciutage gajnas terenon, tío 
kostas al gi grandajn domagojn · pro 
nepriskribebla rezisto de la mínístoj. 

En la frontoj de · Madrido regas 
. r 
nun trankvilo. Nía ófensivo en Ara-
gono ne haltas. En Andaluzio fiaskis 
kelkajn provojn de la fasistoj a.taki 
nin surprize. En la ipternacia fronto · 
sajnas ·a peri lumeto ce la horizonte ... 
'i!l#A'U//H/IA'APJWJWIY/I/II//A'INqw,//,r//M,//l#,//l//l//l//,//,N/,,7PIA 

RIMARKO Kun el tiu numero flni~as la . 
unua jarkolekto. Estua Interese scil, por 
postaj aran~ol,. cu multaj legantoj bindis 
l1on1e111iie siajn eki:emplerojn. · 

donos. la. lelerun al. k0 do •. f .. A., kiu certe 
~ojos legante' Rln,; <..:1,,iltil?.\' ;,i;;, . , . 

, B. K.:...Amsterdam.' ~•PJézure ni akceptis 
yia·n leteron, kies espr,imojn nl kote dankas. 
Ni noÍis vian novan adreson., 1 

' ' ' ·' 
H. N,;_Malmo:.:..Kun d¡;rnko -ninolis la 

enhavon de via letero, en oportuna tempo 
ni kvitancos'prl la monsendo en la koncerna 
fa'ko .de-la gazéto., .·, 

K. · K. - Nynasham. - Pri viaj honestaj 
sentol ni nenlel dubas.· Tial ni .legis 1 vian 
estimatan leteron kun profunda Intereso.' Ni 
eble erarus opinlante pri la situado ee vi, 
same ,kiel 'vi eraras pri nia afero; epite al la 
legajol, kiujn vi mendas. Se pro suspek1emo .. 

. prl pt1rtleco de unu fonio,: vi englutas facil• 
anime eion, kio devenas el tilia pasleca 
deveno, vi neniam havos ~usran opinion 
pri lá cirkonstancol, Nlan sintenon ni jam 

·sufic~. klarigi~,,.sed ni ne povas, evilh ke vi 
peris u 1au¡,rae-,~~ · • 

' -. (. ,· 

KORESPONDADO. ,, 
'Slmpla trillnia anonceto,4 .f. fr.· 

NORVEG!O,-K·do. Alfred Melbye, Tager-
heims gt, 30, Oslo, dez. lntersan~i,,,je 
aliaj ajoj, hispanajn glumarkbjn pri bon-
forado k 'propaga'ndo .. 

. , -, ' ·.-.·-" . ·-_ ' '' \ 
SOVETIO.-K-do. Hubks !van', ul, Osrrovs-

koho, 6, Ch. Ch. T. ·l. Charkov 23. dez. 
kor. c. L p, e. t. prefere Hiseanio, Cinio; 
,ndocinio, T11rkio', ;'Hindio k Mek:,'lkio 
·neprti _rei;ipondo! · l , 

· Presejo de J. Olm0s, Alicante, 3li; Valencia 
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INFORMA BUL'rENO IN1"E.RNACIA PR.I Hf~PANA LUKTO l<DN1'RAÚ LA FA~ISMO 

ELOONO DE· G~UPO, l.:..ABORISTA ESPERANT.ISTA 
. REOAK•.c·10 _K~J ,ACMINISTRACI011 STRATO. M.A R, N U'M. 2 S VAL~N[IA (U;spaoio) 

NOVEMB·ROI 
La melank~Jia monátd dedieita al la mor-

tintoj montrail reliefan eapitron de r\ia milito • 
.. Én ~ia ·1.• lago, ántaii unu jaro, la cnacia> 

tasism<!l-ama.sego da· maiíroj kun la unuaí 
· itaioj...;.sukcesis pusi la tiamajn respublikajn 

milicanojn ~is la perono de Madrido; eslis 
krepuske, la eniro sajnis facila, tamen la 
malamika stabo kredi~ prudente k pli opor-
tuhe. aten di la tagi~on por la triumfa kon.· 
kero de la deziregata eefurbo. Sed la pre• 
tendemaj planof krevis. La popolo de Ma-
drido strecis la fórtojn k slosis la pordon al 
la invadinlo. Sindikatój k partioj vokis ur~e 
slajn membrojn al plenumo de plej grava 
ofero: tiu de la vivo! Entuziasme respondis 
partianoj k sindikatanoj al la drasta voko. 

·,;;·c·c¡uj estis pretaj bari, ·per s.ia korpo, la vojon 
111 la sova~aj.hordoJ.c.En tiu decida epizodo, · 
ludis gravegan rolan la malmultaj internaciaj 
volontuloj; kiuj tiam. dejoris' en Madrido; ili 
donis instrue sian militan spertorf·al la bra-
vaj-sed mallertaj pri manipulo de fuililo-
laboristcj. Kaj post unu nokto sen paiízo, en 
febra sin dono al la _gloro -al la morfo, por 

' · fa vivo!'--111 vojo estis stopit11,~ k stopila ~i 
restas ankoraií, pi! obstine ol e·iam, en fresa 
la frosta Novembro,'kiu hodiaií komericas! 

En memoro al '1i11 léglo da malaperintaj 
fra4oj, en honoro al m; ionrete mistike, ni 

~.-volas koncentrigi pensojn, ,dum la tradicia · 
· 

1 tago'-hodiaií!-ki~m la vivantoj meditas pri· 
mortirítoj tra la paco de • tom bejo preter 
vico de cipresoj. .,. ..... :, · ·>: · . · , · ·. . · 
· Por tre rigora id~alo, oni o·reris 

senplende; en plena. radia danta juneco, siajn 
privatajn ilJziÓjn,· espÚojn k' revojn, Sub· 
tavolo el tero fermentas la karnó, kiu tre• 
mis pro justa ~olero k' vibris pro am' ce la 
kiso de dolca k bela amatino. 

, ·Ankaií esperantistoj.:, Ftinebras, jam tro 
ofte, la nigraj kadroj por nekrologoj. Se 
kreskas la truoj de. níaj vicoj; ni deva~ ma-
soni ilin per duobla aií triobla laboro, por 
honori praktike la nomojñ de eiuj niaj kole-
goj, kiuj certe mortis po¡ alproksimigi, 'kun 
la venko de libero, la venkon d~ Esperanto! 
/ Estu ni fiera), pro tlo, 'ke verdaj steloj 

• 1 . : '· \_. '' ' ' '·~ .• ' . , ' brilis, kvinpinte' sur, 1a· uniformo de multaj 
protdgonistoj, en lti ple'¡: reliefa eapilr'o, kiu 
okazis, ce la· po¡do de Madrido, dum pasinta 
jaro, en la 7,ª lago de· Novembro,. mona to · 
melankolia 'dedieita alhÍ gloro de .mortintoj! 

Tra pompa turno de lirika frazo 
La ehoj de du diskursoj ankot'au svebas tra la aero internada. Du 

oratoroj koincidis nur en la samtempeco. Daladier, ,ministro por Nacía 
Defendo de Francia, en la Komerca Foiro de Lille; k Mussolini, tirano de 
!talio, en la Forumo de Romo. Unu, antau la kongresanoj de la franca radikal-
socialismo; alia, antau Ja fasistoj solenantaj la XVI. datrevenon de tiu hon-
tiga komedio, kiu estis la marso al Romo: 

Cirkau la ítala diktatoro, ululis amaso spicita per · diabla frenezo k 
malnobla apetito. -Miloj da nigraj cemizoj; multaj el ili sidantaj jam en la 
bugeta festenó; ankoraií pli multaj avide atendantaj vakan lokon sur iu sego. 
Inter unuj k aliaj, aperis la germanaj delegitoj, kiel fanfaronaj pavoj, k la 
gapaj senditoj de la «naciista» Hispanío, kiel índigenaj kolonianoj, kiuj lernas 
tributi vasalecon al siaj novaj mastroj. La aplomba histriona parolis emfa-
zante sían «gloran revolucian movadon, kiu likvidis la erarojn de putranta 
parlamentismo". Li salutis la nacisocialismon de Germanio k a_uguris la 
pacon, lau .fasista metodo, per ultima to al la mondo. 

Preskau samtem,pe, Daladier oratoris antau vigla samideana rondo-de· 
gajaj kongresanoj. Lía partio defendas la socian harmonion k sirmas la pro-
gresan, la demokration k, antau cío, <la superain interesojn de Francio>. Li 
varme pledis por la popolfronta koalicio,vundita de pli ol unu kongresano. 
Li konsideras katastrofa gian detruon car tío malproksimigus, de la stata 
respondeco, la proletajn amasojn. Finfíne,. li ektusis la brulajon, parolante 
pri la internaciaj dangeroj. Tiam, bukedo el skulptindaj frazoj sprucas tra la 
salono k ornamas la kunvenon: «Francia garantías pri sía sendependeco k 
libero. Francia ciutage estc.:,s pli potenca, Malfelica lando- li substi:ekas-tiu, 
kiu estas malforta k sen taugaj armilojJ,, 

Frazoj ,en RÓmo k ftazoj en Lille, kun reliefa diferenco: tiuj bleke pro-
noncitaj en la Forumo ha vas eskorton de obusoj, kiuj eksplodas en Hispanio; 
tiuj alíaj, lirike sonorantaj en fo Komerca Foiro, nur koketas pri la naivaj 
aplaudoj de kelkaj centoj da civitanoj. Intertempe, sub la griza cielo de Lon-
dono, sínjoro Eden, dando de Britio, en ofico de modesta tajloro, flikas k 
reflikas obstine la cifonojn, kiuj celas doni sajnon de ekzisto al la malpuraj 

. kalsonoj · de la ne-ínterveno; de la «NE 11 intervenoll · 
'· . · Anta u ne multaj tagoj; eble, antau n~ multaj horoj, la franca Registaro 
devis kalkuli pri longaj mezuroj k pensi pri gravaj decidoj. Fortoj «nekonataj» 
faligas giajn aviadilojn k dronigas giajn sípojn. Strangaj devizoj malkvie-
tigas giajn koloniojn; misteraj rifoj kreskas sur la vojo de giaj komunikoj ... 
Por sendependeco k libero de Francio, oni devis nepre decidi energíe pri 
agoj. Sed, en tiu solena momento, nur oko da vocoj akceptis kurage solvi la 
problemon. Tío ne estas jam sekreto en la diplomataj kluboj. La vocoj estas 
ties: Blum, Auriol, Viollete, Delbos, Cot, Monnet, Campinchi k Moutet; en la 
!Jsto ne dancas la nomo de Daladier, ministro en Francia por gia Nacía 
Defendo. La herce.co aperas plí facila, por multaj personoj, tra pompa turno 
de lirika frazo. K vankam, bedaurinde, la liriko ne suficas por bremsi la 
galopon de moderna¡ despotoj, kiuj ne satas la poezion k preferas fidi pli je . 

· la eksplodo de bombo, dum atako al civila logantaro, ol songi; pro petoloj • 
de. raketo, dum kermesa artofajra¡o. 

·•Malfelica Jaudo, tiu, kiu estas malfortal» Jes, pravas lia autoro. Post 
tragika spe.rto, ni, la hispanaj pacifistoj, gardos kanonon sub la lito por ne 
riski timi je multaj imperialistoj nek bezoni esperi je kelkai demokratoj. · 

sovetio, · kun·. prospero· de sía industrio kni rido de sin popolo, inbllens snnon vivo o! 
En la XX.ª datreveno.de ties nova ordo, la hispana popolo sal utas unu garantion por la paco· de la mondo 

, 1 ~. ·, 
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JAM ·• FRANCIO! 
. Né nur la simplaJ laboristoj el Francio, per . 

strikoj¡. kómencas zorgi utile pri Hispanio. Ankau. 
Ja la tiea proleta esperantistaro k~nscias pri la 

. rolo de Esperanto al nía afero k organizas planon 
je praktíka apogo por vivígi vocon de ciuj specifaj. 
Esperanto-bultenoj aperantaj mm en nía !ando .• 

. Anstatau trumpeti por tiu valora decido, ni 
· sín'!ple a peri gas jus ricevitan leteron, kiu donas 
al ni la karesan varmon de la franca esperantista 
popolo. Jen do la teksto, kiu <levas esti normo por 
multaj samling\¡'anoj el ciuj aliaj landoj: · 

F8DÉR~TION ESPÉRANTIS1'& DU TRAYAIL 
Le f?élégué du Comité Fédéra!: 

ANDR8 PARIS, 6, VIiia Sabol, MALAKOFF (Saine) . ·. 

, Karaj kamaradoj! . 
.Mi Qojas iníormi vin, ke la Federada Komit!Íto de' 

f. E. T. (Lat>or-Esperantista Federndo en franclin-
gvaj regiO!loj) decidls alvoki la membrojn de I' Asocio 
al sin-suldigo pri pago de ciumonata subteno, fiksota 
de éln laü si11 pagpovo, por la respublil«inaj bata-

· lantoj en Hispanio k iliaj esperantoj gazetoj. 
Tiu subteno daüros ~is post fino de la lukto en 

Hispanio. Ni petas, ke vi konigu tiun decidon pere de 
vla ¡razeto al la espcrantistoro, k.ankaü, pcre de cluj, 
al vi ebloi, rimedoj, al batalantoj en tiispanlo. 

Vi diru al ili, ke ilia nuna heroo lukto ne estos 
senutlla, car ni sentas, ke per ~ia daüro mem, ~i iom 
posr iom ce iuf profondc plifortigas-k ce multaj 
yek¡¡s-scnton pri laternacia solidareco. 

Vi·diru al ill, ke pli k' pli veki¡}as konscio en la 
popolamasoj de demokrataj landoj pri neceso· prak-

·tike' helpi 111 .la k-doj, kiuJ nun dcfendas. civilizori · 
· kontraí1 fasismon. Vi klarig-u, ke ee cinilca barbdl'eco 

k pirateco de In fasistoj helpas al tiu veki~o de 
sento pri solidareco. · . 

Vi esras viktimoj de la fakto, Ice tiu senlo ankorau 
ne forle krei~is; espereble, Ql sufice frue k forte esti-
Qos, por ke la ne'cesa helpo venu 111 vi. Tion ni kiel 
esperantistoj per Ciuj eblaj rimedoj k per Esperanto 
mem akceloa. Kun nin pJcJ profundkoro dezlro prl 
rapl(J11 sukceso k savlQo antaii áenhonteg11 rablsmol 

La deleglto de ~ET-Komitato, A, P6r/s. 

: • ,.1. 1' ' ' 1 r•.' ,; 

NEKROLOGO 
La fragedío de Hispanio forglutas viven de bonaj 

kamaradoj k esperantístoj. Dum la <lauro de Oktobro 
falis heroe sur la b<1talkampo jenaj samideanoj: 

ARTUR PASCHKES, hungara volontulo, unu el 
plej fruaj venintoj en defendo de la popolo. 

SALVADOR PALOMARES, iniciatinto de '1a 
. 1 Esperanto-movado en Tabernes de Valldigna 

(Valencio) Ji mortis kiel regula soldato .en la 
fronto de Madrido. .. 

LA TE L TIN, franca volontulo, eks-sekretario de 
FET-Grupo en Levallois-Perret (apud Pqrizo) 
k membro de FET-Komitato. Lía vivo k morto 
estcl.!, modelo por cíu progresema esperantisto. 

' ' 

Kun la glora nomo de tíuj ci niaj falintoj, eri la koro, 
ni ,stu ·ciutage pli aktivaj en la plenumo de nía <levo. 

Eternan rememoran ni havu por ilil 

• 

FARSO EN. TRI. AKTOJ. SEN\EPIL060 · 
'"· 1-'{;' ,,, ' • ,/ 

·, ·., .. · '· .. · ', .;AKTÓI_;. •,~·/ 1;~( •.. /' 
LoRDO PLYMOUTtt.'-Sinjoroj:•oni dev~s tuj nepre likvidi tiun 

nferon pri la volontuloj! · , ' . . · :,,., . ·": :· ' · ·. . 
. SINJ0R0 CORBIN,- (Al !ore/o Plymouth):•Mio kará Prezida11to1-

cu vi permesas al mi akcepti; kiel miajn, tiujn viajn energiajn 
vortojn? , . . ... , , . . . · • .. , 

L0RD0 PLVM0UTH.-Bonvolu atendi;.. mi petos la 'konsenton ' 
, al sinjoro Eden. (Te!efommte) Auskultu: Cu 1.1fnJoro .Eden? len, Ja 

delegito de !"rancio demandas cu Ji povi:is alccepti, k,iel sían, la 
deklar11cion,"'klun mi faris je ~ia nomo1, ·.· , ) :,:, , ... , .:: : . , . 

Vaco DE SINJ0RO EDEN.-Atendu; m'i iras dernandi opinio'n al 
sinjoro Neville Chamberlai,n. . . 

L0RD0 PLVM0UTH.-( Al sinjoro Corbin): .Mla kara kolego;' 
bonvolu atendí ~is voleo de·sinforo Eden. ·.• ... · . · 

SINJ0R0 C0RBIN.-(Energie) Bon e, bone ... ,. / .. , :,-,.. ' ' 
L0RD0 PLYMOUTH.-Sinjoro Grandi, vi h11vaa la paroirajfon. 
SINJ0R0 .GRAND!.- Nu, bone; jen eio: La Registaro de Musso-

lini estas jam preta ekzameni la tiklajon 1 sur. la pazo de tre 
, perfekta egflleco. , , .. 1 · I!¡. 

LoRD0 PLYM0UTH,-Kio signifas!;., ', . '' ' ' ' . • ' \ 
SINJ0RO GRAND!;- Kio signifos, ke PO cili respublika volon-

tulo, kiu re1irigos, !talio· ne sendos pli ol unu solan .divizion 
al Hispanio. . . . . .. · •. . · . · 

L0RD0 PLYM0UTH.-Je nomo de la angla Registaro, mi prenas · 
noton, kun placo, pri vi<1 Jaüdinda klopodo. (Sonoras la telefono) 

··Diru!. .. ha! cu vi, sinjoro Eden? . . · . · , · . 
Vaco DE SINJ0R0 EDEN. - Diru al 'sinjorc,,Corbin, ke' IL povas .• 

akccpti, kiel sian, 'la deldaracion. , · ·. , 
L0RC0 PLYM0UTH,-· (Al sinjoro Corbin) Mi11 k11ra amiko¡,, vi 

havas permeson... . • ',-. , · 
SINJ0R0 C0RBIN,..: (Bruigonte pugnobaton sur la, tablo)' Sin-

joroj: Oni devas tuj nepre llkyidi tiun aferon prl la volontulojl 
SINJ0R0 GRANDI.-Jesl ne estas do necese paroli plu. ; 
L0RD0 PLYM0UTH, - (Rigardante la bor!op.on) .Sinjorof:.,mi 

petas al vi pardonon, sed mia. semajna fina¡o komencas pósr--
. ,unu minuto; dankonl (Oni termas la f<,unsidon), · .· .. . ' .·' : 

--•--,-.. _. .._: _ .. ' ' . ,,, -- - A...:KTd'~'HL.'.;$<d~tl:'."..1!'l'il:!'.l/!<:¡-:,~i'.U •• 

5INJORO GRANDI.-(Telefonante) Ekscelenca Mosto! kiom da 
volontuloj, ni povas konse11tl retiri, se ne-eblas alío? , . 

Voco DE MussouN1.-Cu vi konsideras oportune .. : du mil? 
· SINJ0R0 GRANDI.-Ho, kiel sindonema. vi. estas, Ekscelenco! 

lli ja ne postulas tiom da! . . .· . · ·. .· ' , ·. · · 
Voco DE Musso1..1NI.--' Nu.'n1ll. ni kbmpensos tion per aldono de 

pila] kvar miloj al tiuj del< mlloj, kiuj vetu.ros mqr9'au al Hlspanio. 
SINJ0~0 ORANDI, -Tlel do, .konsentite; du mil, cu ne? 
Voco DE MussouN1.-Jes ... tia estos 111 kvanto da italaJ vun-

dit()j, kiuj devas enlandi~i post du tagoj ... 

AKTO 111. •' 
(Oni legu la n1atenajn jurna!ojn) 

Ne ekzistas epilogo. Sed la epilogo venos, kÚn la neevitebla 
triumfo de la popolo, kun rajto k pravo. Venko per hispanoj por 
hispano]. malgraü abomenaj intrigoj de murdistoj 'je virinoj k 
infanoj; virinoj k buboj kun sama sango hispana ol tiuj, kiuj, pro 
vanto k memflero, ebligis 111 invad'on al la r11bemaj 11rme_oj de la 
despotoj kies gvida celo estas forpreni la ·trezorojn de Hispan!º· 

(El la franca gazeto Le Canard Enchainé) 

REMEMORO 1AL OENERALO SEN INSIONO 
Unu jaron dairas jam la defendo de Madrido, centra p·unkto de. · 

nia speciala lukto. L11 epopea kontraiístaro, ai' tre poÍenca ata-' 
kanto, estas plenumita de anonima ama-
so, kiua oni povas oma~e. precizigi nur 
per 111 nomo de kelkaj batalantoj, Unu 

. el ili estis Bonaventuro Durruti, kiu stale 
for~ita en la vicoj de .Ja anarkismo k · 
,c. N. T. sciis apliki 111 esencon de siaj• 

· teorioj al la postuloj de la cirkonstancoj, 
Tia!, Ji, malamiko de armeo k; disci-

. pllno~je la servo de la kapitalismo-
l'!kceptis, sen duboj, armeon' k d.isci-
11,linon kontraü la fasismo. ,Autentika 
popola · generala li estis k, mortinte en 
la pordo de Madrido.,. ce la fronto, de 
sia brigada, 11 gajnis prestigon por sia 
doktrino k donjs ekiemplon al multaJ .... 
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EPiztldoJ .. de la . Milito 
LASTAJ VORTOJ DE TROMPITA FASISTO 

La epizo'do, ,kiun vi .tuj legos, pru-
vas ·gis Ida grado; malgraií la mal-. 
klereco de multaj soldatoj de la fa-· 
sismo, la sent_o ·de· la malamo al la 
ínvadintoj kreskask sin montras, ec. 
en lasta momento, ciam kiam tío eblas. 

Post unu el jusaj bataloj, sur la 
fronto • de rivero Tajo, niaj soldatoj 
renkontís vunAiton, kiun senzÓrge for-
lasis la mala.miko. Li restís trafita de 
tri kugloj en la brusto k ne esHs eble 
savi lian vivon. Komence de la ribelo-, 
oni estis diranta al li, ke temís pri 
sávo al Hispanio. Sen ajria' poli-
tika k-ultur.o, malklera vilagano, 
li fidis al la fasismo. 

. -Vi fusilmortigos min cu ne? 
-lí arigore demandis.. . • 

-Nel _Ni tuj· kuracos vin, kio 
ne estas same-oni respondis. 

-Dankon, sed ne estas rimedo 
por mía stato. Cetere, pli bone estas· 
tiel. Mi estas jam sata de tiu mi-• 
lito, sata. viditiom da fremduloj en 
nía landa, sata de tiuj italaj k ger-
manaj fasistoj, kiuj humiligas nin 
k estas la absolutaj mastro).,. 

• • 
1 
Oni urge \<tiracis lin plÚrfoje. : 

Sed la_ afero · estis gravega. · Post 
la lasta fojo, 1i ne povis paroli. La 
kuracistoj vidis lin, klopodi por 
elparoli ion. K1:1j antaií ol estin-
gigi, 1i skribis sur. papero, agonie: 

trapasanta la tutan Europon, etendi-
' gas gis Cinio, kie niaj flavhaií.taj fra-

toj bata las sub a fiso kun la vortoj: 
«Vivu la popolo de Hisf)aníol• 
Alvenis fasista cificiro. Li ordonis 

iun soldaton zorgi pri la kaptito. Tre 
baldai'í ambaií interkomprenigis. La 
soldato apartenis al iu partio de la 
Popolfronto, avide 1i pelis pri eblo de 
forkuro: -Cu ni foriras kune? 

Ili foriris dumnokte, sercante niajn 
liniojn. Faje, de tempo al tempo, i1i 
renkontis .soldatojn k la «fasista• sol-
dato diris al ili: -Venu kun nii 

Dum la batalo daiíris, kvardek 

-Kamaradoj, vi estas pravaj.,. 

FRUKTóDONA VARBADO 
, homoj alvenis ·en nian kampon. La 

rikolto estis do, fekunde fruktodona. 

· Jen alía ariekdoto. Leuteilanto An- VORTOJ DE MALJUNULO 
tonio Blanco etendis telefonfadénojn 
lai:ílonge de -la batalkampo, sub la La sekvanta epizodo estas rakonto 
pafado. Li antaiíeniris en sia laboro de so 1 dato Rafael Montoro, el la 

''mal prudente, : lasante jam malprok· Centra Armeo k propra spertajo lia: 
sime sían elirpunkton. Li aiídis vocojn Post longa serio da bataloj sur la 
el soldatoj k kredis sin cirkaií niaj cirkai:íantaj montetoj, ni okupis iun 
pozicioj. La oficiro demandis: , vilagon, kiun ekde la komenco de la 
· -Cu vi estas el l_a ,107.ª Brigado? .milito 1·egis la ~asistoj. 
, --:--Vi estas kaptit.o. Vivu Frarikof Multaj vilaganoj, forlasintaj sían 

· Lí levis .la brakojn. Oni -povas hejmon dum la batalado, per foríro 
. imagi la ideojn, kiuj okupis lían ka~ / al la cirkaiíajoj, iom post iom revenís. 
pon. En tiajcirkonstancoj, oni pensas La soldatoj estis lokigataj en la do-
_al la partio, al cío,· kio en la menso moj de la vilago k mí, kun du aliaj 
de ciu libera. horno formas tiun mu- 1- amikoj, logis ce kamparanaj geedzoj 

'regon .de l'aritifasismo, la murego kiu, . kutl' du simpatiaj filetoj k la geavoj. 

Oni babilis kun la famílio pri la 
kaüzo de la milito, pri la estonio post , 
la venko, k. t. p. Nur la avo rezistis 
akcepti nian entuziasmon car, laU li 
unutone ripetadas, «éiam estos riculoj 
k malriculoj, la riculoj ciam regos 
Jau.place k ne eblas aliígí ion sur la 
Terglobo». Lí konas la _mondon, pro 
sía multjara ago k Ji ne akceptas, ke 
ne ciuj homoj estas samaj. k ke · estas 
homoj pli bonaj ol aliaj homoj. 

Dum kelkaj tagoj ni logis tie. La 
muljunulo observadis nin. Lí vidis, 
ke ni kondutas dece k afable, ke ni 
donacas al la infanetoj parton de níaj 
nutra¡oj k de kelkaj franda¡oj ríceyitaj 
el niaj famtlianoj. Finfine, ni devis 

. foriri. Tiam ní vidis, ke ciuj en la 
domo estas malgojaj. La avo, kun 
larmoj en la okuloi, alparolis nin: 

-Mi kredis, ke mi pravis · pro 
mia spertc, sed· mi konfesas, ke mi· 
eraris. Mía suspektemo pro la 
propagando fo.rita kontrai:í. vi «ru-

1 

guloi•, 'blindigis min k mi estis kap-
tita de antaujugoj. Ne ciuj homoj 
estas samaj k mi kredas, ke estos 
ebla tiu vivo pli bolli'l, pli libera k 
pli justa, por kiu vi batalas. Suficis 
al mi kompari vian koncluton kun 
tiu de la «aliaj». Ili estis tíe ce, Estis 
strangaj homoj k íli parolis ling-
von nekornpreneblan por mi. Ta-
men, ekzistas lingv6, kiun ciuj 
homoj komprenas: la língvo de la 
malriculoi k de la infanoj, kiuj 
malsatas. Ili vidis miajn filojn k 
míajn nevojn, kiuj maihavis cion 
dum ili' mangegis k neniam íli ofe-
ris pecon da pano al la bubetoj. 
Vi estas de alía raso, vi havas 

alían animon. Mi jam kredas, ke vía 
venko havigos al ni cíuj felicon. 

Ciuj el ni silentis kun emocio. 
Kiam ni ekmarsis el la vilago, . ce la 
soseo staris la maljunulo, kiu entu-
ziasme kriis: -Vivu la Respublíkol 

EN ORIENTO FURIOZAS 
LA SAMA MALAMIKOf 

Rekla popolfronta lnformilo, prl 
tlo, estas la tre interesa gazelo 

C I N I O H U R L1A S 
PER ESPERANTO POR LA LIB~RECO DE GINIO 

Aperas 3 - foje _en monato . 
Abonprezo: 4 respondkuponoj 
por 10 sinsekvaj kajeroj, . 

A.dre1101 M R. A. , G R IV E N 
N.0 14. Lone 169. Certer Road 

SHANOHAI (Clnlo)· 

lndiferento. ~I Hispanio, pro · erara . opinio, estas socia m·emmortigol 
' " 
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Doktoro Negrin, famn kurnciato, fervora aoclalislo k dlgnn estro de la Reglstá~o. ari'tai1'.kelkaj ·iagoj, en 
Madrldo, per radio, sin turnis al ciuj hispano! k al cluj demokrataj civitanoj de la m,Jndo per 111edi1inqaj .\/Ortoj, 
en sobrd parolado el kiu ni prezentas lntereaan fragmenron por- la inrernacia leganraro. . . · \. · · · .. 

. . . .. . . ., ··:-: ___ ,., ' _· . :-, . , . -~ I 

Erila komenco de la dua vintrakampanjo, nur unu salan aserton mi volas fari, je nomct de _1~ Regist::iro: 
NI VENKOS! la Respubliko tríumfos, k certe la teruraj snferoj el tiu ci milito, kiun oni_ trudis al ni, sajnos mal-
grandaj en komparo kun la gajno de profundaj rezultatoj. Je nomo de la Registaro, :-antai:í la kruda vero de la 
tragedia, oni ne pavas -mi ne povasl-dirí mensegajn vortojn. Ni venkosl jes, _sed la triurnfo venos al• ni n1alseka 
je sango k larmoj, kiel venas al manoj de venkintoj ciuj venkoj akiritaj per arniiloj. Pri tío kulpas tíui; kíuj perfide 
provokis al la Respubliko k tre kruele pusís la popolon en teruran militan, kíu estus malaperinta, du mónatojn post 
la eksplodo, se la hipokrita kunlaboro unue, k la cinika interveno poste, ne svelígus la internan konflíkton je inter-
nada dangerego. Du fr~mdaj nacíoj, kun rikanoj k mokoj, pruvas lp detruan pQtencon de s.ia militmateriálo sur la 
vertebroj de Hispanio k ekzercas siajn soldatojn, tra la ampl~kso d'e nía teritorio, poduturaj atakoj al aliaj najbaraj 
§tato!; hipotekante samtempe, kun identa celo, la cefajn naturajn trezorojn de nía nacio. . . 

Batoj, renversoj k cagrenoj ciam renkontos nin firmaj k serenaj. La nepra bezono de nía venko estas nía forto. 
Nur-tio gra\'.asl Nur validas la finvenka rezultato, k pri tiu punkto konkreta ni ne akceptas dubojn. Ni .prezentis al 
la oficiala mondo niajn plendojn; tiu su pera reduktita mondo ne satis akcepti nian pledon lau gustaj, kontur0j. La 
diploma taro zorge klopotHs deformi la karakt~ron de nía postulo. Tia maniere, nia sincera a pelado, al la konscienco 
de eiuj popoloj k de ciuj registaroj, alarma voko rajtigita per krioj de miloj da 'infanoj k virinoj, murditaj de la ger-
mana aviadílaro k de la ítala artilerio, transformigis en nai:íziga spekulado cirkai1 la marcanda interpretado de vel-
kintaj artikoloj en kontrakto, kiu se en Óenevo estas cifita papero, en Hispanio gi estas karno masakrita. .· ·.. . . .· 

· _ Hispanio akceptos volante ciun klopodon celan tan reduktí la mili ton laií interna· afero; sed la demokratioj 
<levas evití resti víktimoj de trívialaj trompoj de fripona makiavelísmo de siaj ruzaj malamikoj, Ni petas 11ur la 
aplikon de la lego! Estas jam senutile kripli niajn rajtojn per falsaj promesoj. La díplomatio, kulpa pri la dangera 
evoluo de nía konflikto, <levas §parí la komplimentoin, kiam gi liveras al ni síajn kondol.encojn pro níaj suferoj. Ni 
ja malsatas la ploreman kompaton car tío, anstatau salvo, estas ofendo por la justeco. Tamen, estas nim mía devo 
esprimi e.i tie, en Madrido, sukoplena medolo de la hispana heroeco, mían dankon · plej koran por. la popoloj,. kiuj 
stimulas nin, per senkondica helpo, daurigi la lukton gis la fino. FidelaJ ni estos al tiu norma, sen hezito ec en la 
bordo de la tombol Tia! nial fiaskoj neniam simas nian fídon. Neniaml Tial neniel ni kasas fo dornojn. Nía epopeo 
pavas svingi venkojn k konfesi malvenkojn. Tra la fluo de tio ai:í alío, ni eltíras sperton k akíra~ forton. de spirito, 

. kir.1 necesan ~arantion por sekure rigardi la estonton. Nenia landa, su bite devigata fari militan, povis ne kalkuli pri 
faloj k venko¡. Perdoj kun doloro k venkoj sen guo; dolora pro fiasko, car tío estas dolora de Híspanio; sed venkoj 
sen placo.pro tío ke neniam ni volas hisi la flagon de nia entuziasmo sur iu martira peco de nialando, kíe la milito 

. bueis lfomojn k detruis domojn. Nía Respubliko ne batalas egoísme porasekuri la. paco;1,~ur 2w_art<:tr4e~ liíspanio .. 
1 ai:í nur por kelkaj híspanoj; ho, ne! gi pretendas ion pli noblan: venid por •la tuta popolo, venkante samtempe por . 

eiuj horno} de la mondo, dignaj k hones.taj. Tío estas nifi plej delikata zorgo k nía plej intima gloro! · .· 

.MOBILIZO o·E VIRINOJ KRISTANA OPINIO ; 
., 

1 

En Usono, 150 protestantaj pass 
- troj subskribis publikan leteron per 

Sur gluáci:l deklivo. de tuteca politiko, la perfidestro Franko diktís · kiu estas.kondamnata la koriduto de 
, . strangan ordonon, sub formo de bombasta dekreto, per kiu li mobili'zas eiujn hispana¡· fas is ta¡· episkopoJ·. I1i dekla-

vírínojn ce la •naciista» zona, en ago d.e 18 gis 40 jaroj. Per emfaza antai:í-
parolo, oni kbrigas, ke la celo de la mobilízo estas «komplezi» la virinQjn, k r¡as: «La intereso .de hispariaj pastroj 
utílígi !liaJn servojn en ciu ajn specíala laboro, profite_bla el,m. . · . - , justígi la militan .ribelon kontrau legi-

. Nu, bone; anta u kelkaj tagoj, en suda urbeto tre proksima al Gibraltaro, , tíma Regístaro, estas alarma, fa'kto k 
efektivigis, u1:uan fojon, la oficiala ofendo. Amasigitaj en tri sargautomobiloj monlras malamajn sentojn al popola. 
foriris al nekonata celo la unuaj, tiel triviale mobilízitaj, ma}felieaj virinoj. La , regado_ , al la _k, onscienca libero, k an-
adíai:ío de iliaj rila]junaj familíanoj bíldígis angorajn scenojn. Baro el homa-
maso, plende densiginta cirkau la veturi!oj, estis senkompate · dísígita per kai:í al la princípoj; kiujn. ni, ameri-
kavaleriaj fasistaj gvardístoj. Tiu fresa metodo pruvas, ke la fasismo jam sen icanoj, profunde amas.» «La·episkopoj 
brida siras ec la sajnojn de sia propra blufo: J en cinika ekspluatado · de la nenion mendas· prí la partopreno de · 
virina forto per hontiga ukazo forprenanta, el mizeraj hejmoj, la bedai:írindu- Italia, Germanio k la ·mauroj, favore 
linojn, kiuj eble iam perdis la edzon, la patron, la fílojn ai:í la fratojn. Al tíu al perfídulo Franko.». "._.Ti_·u,. konfükto 
kruela abom~na eluzo de virína varo, ne mankas la pía beno de kelkaj • .. , 
episkopojf k!u/ por flati servute la tiranon profanas bigote la serenan figuran · estas lukto intei: demokrataj fortoj k · 
de T!u, kiu naskiginte, latí ili, el virg!no pardonís ec la pekantinojn nur socia. progreso, je 'unu flánko, k la 
pro ília vírineco... · . . · privilegiita klaso k'la fasistoj, en la_ 
. . La kruda sciigo venanJa lakone el Gibraltaro "tremigas, la histojn de eiuj · alía flanko~; Estas bedaurinde, ke · 

dignaj hispanoj. Sed la mehanika Jívero de virinoj en misteran dírekton, Jau lit episko_ poi· f'a fr'\.u, ea_ inpionoi· · d_e 
•registara» ordono, !del prologo de vasta k monstra, casado, devas fermigi 5 
la pugnoJn, pro sankta kolero, de ciuj viro/ de la mondo por ke i1i mem ne· reakcio k fasismo·. » «Estas maHacile 
suferu iani la ho¡¡ton, kiuH nun la hispanoj glutas. al ni kredi, ke tiu letéro montras la 

.. · Tradicio, Ordo,· Prospero, Patrio, Familia ... ho, kía blasfemo: Tiranía veran sintenon de k·atolíká Eklezio 
I. kun eifonoj el purpuro! Despotismo sen vualoj, sen artifiko, sen timo jam a] . rila te al fasista inv~do de la respu-

la sentimenta!aj reagoj de la universala opinio, tíu místera sfínkso, obstine blika Híspánio. Tiuj pastro(ce~te rie ·. 
kvieta, ankai:í antau la fusa spektaldo de tiu karavano da virinoj, devigataj . · · 
fari ion plí utílan,,por la fasísmo, ol plori pri siaj parencoj, murdítaj pro,amo . gajnos simpation én· Usono post tiu 
al libero au falintai, en la sklavecaj frontoj, defendante la malamíkajn inte- arbitra deklarac;io, pér kiu ilí traktais. 
resojn pro angora forkuri al la popolaj tranceoj dangerigante tiel la fami- kun mals¡lto la principojn, kiuj · estas 

, lianinojn, kiuj tamen nun veturas perforte al iu nekonata ~.elo... a mata posedajo dí! úsona popolo,• · · 
) 

'\. . \ . 
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La reglno dt la maro ,. 

MI-- AKUZAS.! 
' '' ' . ' ' 

(De Vernon partletf~ Aperinta en «The News Chronicle •) 
' • . A ¡ 

Jen. nova kritiko, '·pri Anglio, verkila rekte de angla plumo. 
Enfrtiu artikolo, la sagoj de la riproco cel~s la altajn kapojn 
de la Brit.11 Registaro; Estas agrable trovi eksleran, vocon, 
kiu pravigas ~lajn .ple~doi_n: La ·enhavo estas leginda .. 

· Antaií dek.kvin · monatoj eksp1odis civi1milit0 en 
Hispanio. Dek kvin tagojn post gia komenco, tri italai 
aeroplanoj armitaj terenfalis en Algerio, kiam ili flugis 
helpe al· Franko. La aviadistoj, deklarante anta u la 
franca komisaro diris, ke oni ordonis al ili forflugi, tri 
tagojn antau 1a ekri_beio. Tiam oni pretekstis, ke Sovetio 
pretendis starigi komunistan staton en Hispanio. 

Ok sema}nojn_ poste, mí vojagis al Híspanio. k 
vizitis cefajn urbojn. Dum mía vojago mi renkontis unu 
solan ruson (la ambasado_ron de Sovetio) eble du, car 
lí~K~e.kr~,ta,r_i.o}aip$ I}~ estis bis pano. ·, · . . _ 

La malmultaj aviadístoj, kiuj defendis Madridon 
disponis nur pri malnovaj ap¡uatoj, dum Franko pose-
dis grandan nombran da modernaj aviadiloj germanaj 
k i.falaj. L¡i. registaranoj devis luktí kontrau tiom da mal ... 
facila¡oj, ke el sep pílotoj, kun kíuj mí kona:tigis, tri 
m_brtis k du vundigis dum nur unu semajno. .. 

. En la hispana Registaro,. kontraü kiu tíel rapide 
· intervenís ltalio k Germanio, ne sidis ec unu sola 
ministro socialista. La balotado, kiu kondukís gin al 
estreco, .okazis sub regado de . alía registaro,· laiíten-
dence konservativa. 

. La angla registaro adoptis tuj la politikon pri Ne-
. Interveno. Ói ko:iJ.sideris tíon tiel urga, ke gfprenis unu-
flankajn mezurojn k gi éstís la unua, kiu malpermesis 
siajn regatojn ksiajn sipojn helpí iel ajn la hispanan 
popolon. Tamen, Hispanió estas sola lando en la mondo, 
en kiesKonstitucio ekzistas formala akcept_o de la Kon-
trakto de la Ligo de la Nacioj. Hispanio ciam deklaris, 
estf preta akcepti íun ajn decidon, kiun adoptus la Ligo. 

Dum unu jaro de tiel nomata Ne-Interveno, ciuj 
membroj de la Bríta Registaro sciis, ke !talio k Ger~a-
nio intervenís takte en Hispanio. Absolute ne gravas cu 
la ideo pri tíu politiko naskigis en Parizo au en Londono. 

Ni restis volontl surdaj pri la dignaj alvokoj de la 
hispana Registaro, kiu tute ne petis, ke ni subtenu gin 
aktive, sed ke almenaií oni rajtigu gin acet_i-kun grancla 
profito por niaj armílfabrikistoj-tiujn nepre bezonatajn 
elementojn por gía memdefendo. 

· Jam de monatoj, Mussolini k Hitler ec ne kasas sían 
malrespekton al la kompromisoj, kiujn i1i subskribis por 
ne interveni en la hispanan militon. Guste, ili fanfa-
ronas pri la malo! . • . 

La fortoj de ambaií statoj, agantai en Hispanio, eble 
ne atingas pli grandan kvanton. ol cent mil homoj (*); 
sed teknikistoj, artfleriistoj k aviadistoj en la «naciista» 

(•¡ Oflclale;la hfspana'reglsÍftro llksaa la_nombron da c,rn1 dek 11111, ,nur 
por la !tala) soldotoJ•· (lledokclo). · 

spite al akordo de N_yon 

SEP •.. LA kOMITATO 0E 

loNPO>-JO ~E{I0A", FllRI 
1 T I o IJ PE R • • • R IV E R HIC OJ •; 

pr., la blufo de Lo:1don' 

1kampo, estas cíuj germanqj k italaj. Malgraií tío k spite 
al la ekzistantaj pruvol, oni alprenis nenian d_ecidon. . 

, , Lastatempe, la dangero prí tio, ke Francio k BrHio 
ne povos komuniki tra la 'Mediteraneo kun siaj trans-
maraj kolonioj, evidentigis fiel, ke la timo pelis al la 
agado. Oní kunvokis la Konferencon de Nyon, kiu fini-
gis rapide k sukce§e car oní lasis ekstere la atencintojn. 
Sed post dek kvin tagoj, oni detruis la efikon de ia 
Interkonsento per invito ~¡. la atakantaj landoj alígi 
al la kontraupirata formulo. 

La rifuzo flanke de !talio prí retirigo al la- cvolon~ 
tuloj » en Hispanío, povis doni esperon pri tuja agado. 
Almenau la Pirenea barilo, ínter Hispanio k la cetera . 
Europo, estus forigita k sekve, la hispana registaro · 
povus havigi a1 si'la armílojn, ldujn oní devus jam pro-
vizi al gi antaií pli ol unu jaro. . 

Refoje ·estigas · hezítemo pri malfermo de tiu iand-
limo, kio evítús, ke la Ne-Interveno plue estus farso. 
Intertempe, la hispanoj atendas senespere, dum novaj 

· ekspedoj de militmaterialo k homcij alvenas al arme·oj 
germana k ítala, kiuj batalas en Hispanio. 

Qum la milito ínter !talio k Abisenio, oni asertís en 
Anglio, ke ne necesis adopti drastajn mezurojn urge, .. ·• 
car gis forpaso de almenaií unu plia jaro, !talio né 
povns venki. La rezulto estas, ke Abisenio estis subju-
gata pere de aeroplanoj k de la venengasoj. Same onl · 
d)ra,; nun pf'i Hl6panio k poUa6 e6fi, ke ni agno6R06 nian' · 
eraron, kiam la hi6pana popo/o e6f06 deu/gaia akcepti, ke 
la germana k la ita/a stalo e6ta6 pli malma/a o/ la karno · 
de la uiroj, uirinoj k infanoj de Hi6panio.. · 

Ni, anglaj homoj de la strato, rnalhavas irifluon k 
inte1ekta_n subtilecon. Ni komprenas, ke la membroj de. · 
la Registaro <levas prizorgi gravajn aferojn, sed ni 
<levas sávi niajn filojn el la teru.ra k neutila bucado, kiu 
efektivigas nun en Hispanío k Cinio. • 

NI POYAS S"TARIGI FINE-JENAJN ASERTOJN 
Unue.-Ke neniam iu apaco sangis sían konduton, 

se H vidis timigitaj la personojn, kiujn Ji mem timis 
alfronti. 

Due.-Ke !talio, kun unu armeo en Abisenio, alía, 
en Hispanio k alía en Libio, ne povas alfronti la Brítan. 
Imperion. 

Trie.-Ke se !talio luktus, kun 1a posta helpo de 
. Germanio, la publiké\ opinio en nía lahdo kunigus ec 
pli spontanee ol en jaro 1914. Komprenante, ke ankoraií 
restas io <leca, por kio batali. · 

· . ' Noare. - K vare se la Demokratio ne akcczptas' esH · 
sentema, antaií alíes sinoferoj, perfidas la subskribitajn 
kompromisojn por masoni kolektivan regimon, kiu kom-
pensus la perdojn de la lasta milito, la ekzis_to. de tiu 
vorto ne estus pravigita. • 

Nulne.-Ke la homoj, kiuj perfidas la veran signifon 
de Demokratio k subtenas alían politikon, meritas la 
plej profundan malsaton de ciu prudenta persono. 

. . 
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. voeo DE TRANCEO 
Post dumonata restado en la traneeoj, kíam, íom 

, .e~cerpítaj, ni estis anstatauítaí ¡.,or pasigí kelkajn tagojn 
•. en proksima postfronta vilago; trovigante mía Brigada 
en festa kunveno, omage al g! okazanta, eksonís subíte, 

' . mallonga k klara, la voco de l' devo; k _ni eíui, eleerpítaí 
pro plurmonata lo~ado en tranceo, antau la voko de la 

. devo, irtstinkte starl:ís k, sen plendoJ, sen acidaJ vízagoj, 
sen elmoptro de malkonformeco, forlasis la feston k 
energie eliris de• la teatro. Enmeze de 1' · strato vila:a, 
eltenante pluvadon, kiu torente faladis ni ciuj yicígis 
tre rapíde komandataj de níaj kamaradoj mílitestroj, k 
ekmarsís oni ne sciis kíen, sed ja por kío: Ní alíris kien 

. la devo jus vokís ninl 
· Eble, rigardite nur supraje, tío povas bavi nenian 
valoren; sed profunde sercante la sencon, kiun repre-
Zentas la rapidaj naturaj ekago'ii oni povas kompreni,, 
per tíu simpla epízodo, la temperamenton de niaj bata-· 

_iantoj, de niaj popolfrontaj antifasístaí soldatoí, Ili 
estas forgitaj jam en la batalo; oni povus dírí ke ili estís 

· jam faritaj por la batalo; ec ke i1i ne plu povos viví jam 
sen batalo, dume en la mondo ekzistos du kategorioj 
-de homoj: eksplua'tantoj k ekspluatatol; cionhavantoj 

' , · k nenionhavantojl 
· .•• Pro tío, kiam la pafoj de kanonoj, la eksplodoj de 1 

,. pomboJ,' la kral<ado de mítraliloj, la ehoj ciaj de 1.a bata• 
, lado ne mugas en ilíaj oreloi, au Ja priokupado de la 
:travivata milito ne elplenígas. man menson, eble \li .. 

:··¡:;ovas estigi tíam,malgrandajn J)fO~lemofn inter- si,, kieJ.:i , 
filoj de unu el la plej · ribelemaj k Iiberecemaj popoloj, 

' kíu dum jarcentoj vivís katenita k n1:1n ne ankoraií adap-
tigis al la nova vivformo, l<iun gi nun guas depost la 19. 

. de Julio. Eb1e do, pro ci tiuj psiko1ogiaj faktoroj, iuj 
kamaradoj, precipe el eksterlando, povas pensi, ke la 
hispana· popolo n~ luktas unuecfronte. Tiujn amíkofn 
mi invitus v~ni k vídí cí tíujn soldatojn el plej divers- ' · 

· tendencaf partioJ k opinioj, cíuj unuigintaJ, ciuj, kun 
la rido surlipe, forlasantaj 1a feston honore al ilia 

.. kúra~o k braveco,- por marsi al la batalo, eble al la 
·morto; kantante kantojn antifasistajn, jen marksistajn, 
jen anarkistajn, jen respublikanajn-kio gr~vas la dife-
renco7-I<io gravas, por ili, táktikaj diferencoj ínter 
partioj; ie ilí ciuj nur havas unu komunan celon? 
Kio gravas se mí estas komunisto k vi anarkísto, 
kiam la Patrio; ho ne ja la Patrio de la riculoj, sed 1a 
Patrio de .la malriculoj, kiun nun ni forgas, estas en 
dangero? Nur malamikoj de la Socialismo povas a:serti, 

' · · ke ni ne bata las unuecfronte .. ; 
. .. · Kaj tíe perdigis, en la mallumeco de la nokto; la 
'1ástaj siluetoj de tiuj gígantoj de.-la Morto, kies nomojn 
oní ne konas, k oni ec ne konos. Tío ne gravas. Kio 
gravas estas, ke per siaj_ heroeco k sango ilí konstruas 
novan viven pli justan k liberan. Permesu do, ke ce la 
sojlo de enigma -destino, ni rajtu postulí al tiuj, kiuj 
ríga'rdas·nian batalon de malproksime, kvaz_au spekta-
l<lon, ne plu dístingi nin per strangaj alnomoi, kiam ni 
.nur batalas kíel klasfratoj, kiel antifa~istaj p(?polfron-
tanoj car kune ni elversas nian sangon, kune ni mortas 
k kune ni naska:; auroron de Nova Vivo. 

R,kardo K/1.,ES 
Vill11nueva del Pardillo 15 • 10 • 37 . . 

Se lu lordo parolas mal~11te pri nl.11 m!Ú10·, 111 angl11 popolo 
ne faras tion. Jen simpla k emocia tombo de 1Íngl<1j volon-
tuloi falintaj, en sekloro najbara' al Mildrido', defendante la 

rajtojn de Hlspanio k la liberen de la britaj laboristoj 

, . 

NEUTILA TASKO 
Gener~lo Franko ha vas fraton,' kiu 1rié:evis I gravan 

postenowen fasísta zono k vojagis al Núremberg pdr 
teesti kongreson. Nikola.o Franko profítis la · okazon k 
konferencis longe kun Julio Streicher, konata estro de 
nacisocialista distrikto. · -· . , 

Post tiu interparolado, Nikolao Franko deklaris al 
germana fasista jurnalo, organo de Str1eicher, jenon: 
«Mi venis'al Germanio, al amika Germanio, por prepari 

, la estontan lukton ce1e al konkerado· de' l' animo de la 
hispana popolo: · Niaj pol\tikáj es troj 's'in 'in'spiros en: la 

,. ¡:¡ormoj., de:la .náciista,Gern:féÜiio.:~a'),,fasis.ta,Jt&;liA.'16l 
La ¡urnalo aldonas: ,, Niko!ao Franko aljugas spe-

. cialan gravecon al vízito, kiun lí faris al Streícher, kíes 
longan sperton_ li deziras profüi.» . : .· 1 . . 

El tío oni konjektas, .ke ec frato·.de, la· perfidestro' ja 
agnoskis en Germanio, ke la hispana¡ •naciistoj » ne. 
estas mastroj de hispana animo. llí aspiras gin konkeri, 
car ili ne gin posedas. A'nkau H agnoskis, ke, necesas . 
lukti por atíngí tiun konkeron. Do, la hispana animo . 
sin defendas k rezistas allá malamiko. Hispana animo, 
tradicie 1iberema, estas ma1amfüo de fasista sovinismo, · 
de feudaj militístoi, de kruelaj rojalístoj k de cíuj sova-
gaj invadintoj kun benoj de pastroj sen religio. 

Nikolao Franko ne scias, kiamaniere 1atingi tiun 
konkeron, ·nek'kiel komenci tiun lukton. Li k lía frato, 
kun aliaj kunkulpuloj, jam uzis ciajn rimedojn, kíajn í1i 
imagis: J en do' individua k amasa murdado, stelado, 
incendio, perfortigo, enkarcerigo, bombardado al mal-
fermaj urboj k hospitaloj, detruado de artajoii torpe-
dado latí germana stílo k per italaj submareríoj, perfi:.:. 
dado, hipokrita .agado; inensogado k finfine la mora la 
aií fízika :turyqentado ..•. , ,,:.<i' ·: ,. ,.¡-,. . :,•, .,,;, ;'.~: .: , •.·•·' .. , 
· Nun íli konstatas, 'l<l?'p6sfeío"'ti6, iH ~Stas plí ma1:·-

amegataj ol iatri; sen lima k muta abotrieno envolvas ílin .. , 
Ec tíuj, kiuj (lum la komenco, simpatiis al ili, JIUn naiíze 
k koleremé ilin forlasas .. , lli estis tiom sovagaj, tiom, 
bárbaraj, tiom kruelaj, tiom malhumanaj,· ke jam ili 
timigas neniun. En la eblaj' viktimoj' estas jam elcerpita 
la kapablo pri teruro. Kion novan ilí povas fari? Cu · 
daiíre mortígi7 Sed, kiom valoras la'vívo, kiam oni vivas 

' va1.a1e sub la jugo de Franko, degenerinta. hundo de 
Hitler k Mussolini7 . , , _ : . . 
, Certe. la hispana animo forflu~as · el 'ni; í1i. nen'ie 

lernos gin kapti. La .horno ·estas plenlibera en sía . , 
interno, malgrau cíai eksteraj premoj. · La lecíonoj de 
Streicher, tiu sanga histriono, neniel taugos. Nikolao. 
Franko reíros al Burgos kun kelkaí ·formuloj, neapli-

1 keblaj al hispana realo; k H kun i1i plene fiaskos ... 
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KION VI FA.RIS POR J-3) V 1 rr, I 
f Asturio agonias. Heroa po¡,olo kun okcent mil homoj, el kiuj ankoraít granda kvanto rezistas senespere Ira pascjoj 11 fcndajoj de·1a· 
ü,1toj, estas jam sie~e enfermita. En Asturio estis tre pezaj.la postuloj de la devo; Jie, eiu povanta rcni armilon pilrtoprenis en la lukto; 
;, nur ekzistis unu sola volo: venid aií morti! Temas nun pri morro. La blinda k surda mondo decid is !ion pcr sia pasiva aií indiferenta 
~nduto. Jes, temas nun pri morto1 Kvank~m la ministoj de Mieres, la forgistoj de Trubia k la fislrnpristoj de Giion estas jam kutimaj 
riegoj .de l<1·eterna.-mistero, pro si<1 metio k pro sia malav11ra sindonemo. En glora k sanga lrn1egorio, Asturio okupas la unuan lokon ..• 
: . Preferinde estas-lli sperte scias tion-fali sen spiro, kun fusilo ce la mano, ol resri kun vivo sub la premo de peFversaj tortu-

. rntoj. Tia!, kvazaü prlmilivaj gentoj, tiuj obstinaj mirindegaj batalantoj kunportas, en sia fatal a rerroiro. la irnponan trernantan ama-
egon de. siaj virinoj k de siaj infanoj .. Antaií la invadinto, lti valoj k vilagoj dezertigas, la loganlaro fotkuras. l{ien ili marsas? al sia 
:estino, al siil apoteozo! Kia grandioza respondo al tiuj farantaj nenion por savi tutan popolon, kiu povis neniel aten'di-nek volis-la 

r
' dulgon de furioza monstro, kiu signas la vojon per krirnoj terure hirtigaj. . . 

· . . Fervora helpan.to .aü fle~ma observanto: la epilogo en Asturio povas esH 1~ prologo en via !ando. l\ion vi faris por eviti tion? 

,. 
1 
i , 
:• Hala registaro ofíciale komunikis . postenon de Urrugne, estis avertata 
al ciuj Jandoj, kedtalaj «volontuloi » · · k mina cata per raketoj. 
en H_i~pánio · nur :40.000, ·sed· .· • Laií sciigoj de Na poli, la 14. Ok-
eble 1h f_orgests,. ke e? .,la batalo de tobro eliris el tiu ítala haveno tri 
Gvadalaguo OlJl kaptis, dokum~nton ·komercsi poi, kiuj transportis 138 ofi-
~un _la, tek~to ,de. saluto .· sen di t.?: al círojn k 8.000 .soldatojn. Oni anoncis 
1tala1. trupoJ, .de_ la Granda. Fasi st a oficia le ke ili vojagas al Libio, sed 
Kons1!antaro. Tiu dokumento, foto- ·kiel ciam okazas sendube ili alvenos 

. grafe_ repro?uktita .en la Blar.ika Libro, post malmultaj tagoj al havenoj de 
d,e ma re~1s_t_aro,. teks~as Jene: «La Cadiz aií Malago. · 
Granda .Fas1sta Konstlantaro, sen- · 
dante salt1ton al ,trupoj, kiuj Juktas • Dum la fasista aviadilaro bom-
sub la ordonoj de genera lo Franko, .. bardis seninterrompe la civilan logan-
memoras especial e pri .la KVINDEK taron de la ariergardo; kio klare k 
MIL kamaradoj kiuj, sur la grundo trafe montras gian kuragon k heroe-
de Hispanio, batalas sub la sigrio k, con, ni.aj aeroplanoj atakas nur mili-. 
por. la gloro de l'/Jifforki.» · · tajn celojn. La 15. de Oktobro, fru-

. ·. A · de matene, níaj aeroplanoj bombardis la .. Ni deman,das:. 1....u post la 2. 
Mario (dato dé tiu dokumento) ne 
V\!nis pluaj .· «V()lonJuloj »7 Kiom da 
tni1oj · alvenís"dttm•SEP monatoj? 
e André Marty <liras: «Nun ekzistas 
(en la respublika,Hispanio) armeo de 
500.000 soldatoj; la mijitindustrio es-
tas organizita; la lab.oristoj laboras 
kelkafoje je tri cent metroj el la· tran-
ceoj. La popolo volas gajni la militon 
k -la popolo yenkos .s.e, rte .al venas 
novaj «volontulaj» trupoj. La milito 
povas finigi ahtaií uhu rttonato k la 
paco reveni en Europon, SE LA. 1 

DIPLOMATARO.VOLAS.• Kaj se ... 
. ·. la popoloj volas, ni ~]donas.· 

• Nia u rba radióstacio dissendís 
paroladon de kapucena monaho Sal: ·• 

, vador de Hijar, jus1;1. forkurinto el 
fasísta zono, kiu publike sin turnis al 
ciuj hispanoj kal la hita mondo kla-
rigante kion 1i vidis en nigra ínfero k 
kion lí tt'0Vis en !ojala zono. Interalíe,_ 

\ 
Diferenco de rapideco, en la marso, 

inter fa sismo k diplomatio • 

lí diris: «Tiuflanke la maiíroj, la ger- fasistan aviadejon en ,Garrapinillos 
manojk ita.loj, kiuj detruas k forraba~· (Zaragoza) k detruis plí o! TRIDEK 
Hispanion. Ci tíe laboranta .k digna . nigrajn aviadilojn. Nía aera eskadro 
popo lo, kiu ciujn respektas, k, kiu per perdis neniun .. 
ordo k sinofero,kreas la fundamentan • Nía fama k fotmonde konata ar-
de la venko, de tiu venko, kiun ·la po- 'tisto, la violoncelista Paulo Casals, 
polo volas atingi nepre, por la paco.» kiu Iastatempe rifuzis ludí koncerton 
• · La ~eroplanoi, kiuf s~rvas la. ko- en Hitlerio, jus denove rifuzis invitan 
mercan linion '5tuttgart-Lisboa, de de la imperiestro de Japanio, dirante: · 
antaií kelkaj semajnoj sin dedicas al «Mi ne volas iri al iu ajn fasista · 
spionado, super la francaj postenoj, !ando.> Dankinda estas la sinteno de· 
en Piripea montare. · Casals, kiu montris rektan vojon por 

Lasts~majne·, Ja germana aviadilo albatali la fasismon; cíe! bojkotadi 
el tiu linio, ki,u eirkaiíflugis }afrancan · la fasismon, ec per neado de arto! 

• Lau sciigoj el franca deveno, Ni-:-i:. 
kolao, vojagema frato de la ribelinta 
generala, jus vizitis en Romo al ítala 
diktatoro pelante la sendon de 100.000 
so!datoj k cent aeroplanoj por orga-
nizi grandan ofensivon kontraií Ma-· 
drido. Ni ne scias cu, Mussolini sen-
dos aií ne sendos al Franko tion, · 
kion 1i deziras, sed ni scías ke Franko · 
ne póvos konkeri nian cefurbon. T.ie 
ili fiaskos denove. 

El Romo oni sciigas ke Mussolini 
· montris sinceran gojon koninte la 
tekston de paroladoj de s-ro. Cham~ 
ber!ain k s-ro Eden, car·en tíuj paro-
ladoj e~tis agnoskite ke ltalio ~stas 
.la landa vere deziranta, ke la hispana 
konflikto estu so1vata nur de hispanoj. 

Koninte tiun sciigon ni vere dubas 
al kiu el ili tii <levas aljugi campion-
econ prí cinikismo, aií sercemo . 
• La franca ministro pri interna! 
aferoj, s-ro Marx Dormoy kolektis, 
laudire, suficajn pruvoj.n por aserti ke · 
la atencoj laste o'l<azintaj en franca te-
ritorio estis gvídataj de la «O.V.R.A.» 
(sekreta ítala. polico). Tiujn pruvojn 
orii uzos por la diplomataj diskutadoj. 
é La 25. Oktobro du fasistaj avia-
diloj, kiuj intencis boinbardi Barce- ·, 
lonon, estis faligitaj de la respublikaj 
aeroplanoj. La dt,t faligitaj aparatoj es-
tis trimotoraj aeroplano¡ el ítala mar-

. ko «Savoia»; ciu el ili kunportis kvin · 
aviadistojn (ankau italaj) kiuj pereis. · 
• Fasista aviadilo el nekonata ifala 
nacieco bombardis k dronigis la fran-
can militsipon « Chasseur 91 », apud 
Balearaj insul9j. Duni okazas tiaj 
atencoj, la fama londona Komitato 
persiste ne-intervenas. 
• Latí ordonoj de la· nova eklezia 
cefo de Seviljo, kardinalo Segura, la · 
26. de Oktobro estis ekzekutitaj .en 
Malago 83. framasonoj, respublikaj k 
libP.ra!aj etburgoj. Por plenumi tiun ·, 
decidan oni starigis , ses esafodojn • 
kie ili estis pendigitaj samtempe. 
• Pro bombardadój de fasista avia-
dilaro, en Alkala de Henares estas 
detruitaj valoraj ai ta¡oj. La Majstra 
Pregejo, tiu de Sankta Maria k aliaj 
artajoj, tre valoraj, estas tute. rubigi-
taj. La murtabulo, k1u memorigas la 
n~skig011>de Cervantes estas dispeci-

. gita.,. k cío je la nomo de civilizo 
k kulturo. Je la' nomo de la tradiciol 

Esperanto, en .ffispunio: nu(:vivas kaj lloras sor la libera. uarto. kie la popolo retas!. · 
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ABO N M A N I ERO Nía gazeto ne hava,s fiksa,Il abonpre¡mn, 
(H eldonigas nur per •l~uvola individua mc;inhelpo de sía legantaro. 

J'.:Nf elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto de tiuj, kiuj povás 
, '. 'pagi iomete' plie, eblígas la ricevon de agrabla lega¡o ·al, multaj,. k_iuj 
< pro senlaboreco, au aliai kaiízoj, ne p0vas pagi sían propran kot1zon. 

J. A.-Moskvo.-Prl-vi11 peto perJictero 
t 1-9-9.37, ni provas ·kornplezi vin, spdante 
Qin 111.111 koncern~ o~g~nizo., s~d ~e~ble esHs 

, por la "dato, kiun vi fiksis.· ·. ·· ', . , . · 
. J; 'C, - Pldnguernaµ, Dan kan te ,;,vi1in ¡ . ' . . ' 1 •' .• 

, Tial se· la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa, 
pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj 3gentejoj: 

'. . ' ' . ' . 

. . monsendon, ni bedaüras,. ke vi ak_cepfis 
bonfldeme senpravajn onidirójn., Espereble 

· via opinio aliiQos per p¡¡ funda Iernudo -de 
: Ól!NfRALA INTfRNACIA ,ADRfSO NEDERLANDA · ADRE.SO , 111 afero. Estu singarda, kamarado! 1 

· . · B, P.-Moskvo.-Vere emociig11 estas 
: vi11 fr1Úa· Ietero, ... sed nni\¡e v,i esperas(· ke 
· b0Jkot11do·,aI• japanaj varo¡'etendi~u. al tiuj 

nur por mono 
GUSTAVE FARENC 

M, Que Brlse-Pain 
Posttekkonto 1~944 Orle11ns 

ORJ,EANS (Lolret) FRANCIO ' 

nur vor mono de holondanol1 . 
'' PETRO van der PLANK. 

Van Speiikstrqat, 48-1 
posr~iro 24!'i542 

AMSTERDAM W. Nederlando 
ANOLIO.-K-do O. MEL TON.-1!3 Fowler Str. Nechells, BIRMINGHl>.M 7' 
'svEDIO.-ARBETAR ESPERANTlSTEN.-Barnh4sgalan 8 tL g. n, b., 

de niaj atakantoJ. !(omprenu, kam~r~do~ 
· 111 hom'ecaj s'entoj, Í,or I11·-•efnof;' e'ni;'•kelk11j 
personc,j, estas sekvo de imperial interesoj. 
Ni provos havigi al vi- la me11ditan:libron, 

N. V.-Kirovskoje.-Ni arari~as'!a aferon 
por ke via letero trarú k-donf Li Renn, kiel PostQiro n.0 63411, ·STOCKHOLM 

BELCHO. - K-do M. DELFOROE. - M, Que_. de Heignc, . ,.eble plejb11Idaií.. ' ·: ; .. :'. 1 \ ·,. 

f. L:W .. -Los Angeles,-Dankori pro via 
estimata letero k plaenf, novajoj. Ni,tufakrl• 
bis ¡,, k, al la knal)o; kies 11dreson vi 
qonls 111 ni. , , , •'/\> , , ·.• , < : • 

, PostQiro 199106, CHAQLEQ~I 
REDAKCIA ADRESO POR C10 :ALIA 

POPOLA FRONTO - Mar, ,25, Valencia (Hlspanio)· H. A.-LamncmcZisn • ..:..v1aín· · klopodofn 
ni alte"taksas k ni notls lq~ ¡idrespn deja •·-----------------------------• nova ricevonto,de «P.'f,» ;., , ; ·· · 

¡, NIA;MUNiCIO 
'Valencia e·sper11n1ls1aro, ,, 36'40 ptoJ. 
, e'. Q.-Albacete. ., ,, .5 • 

E, O.-Somosierra, H"> ,· 
·A, M.-Bugarra . . li , 
,A, d~ f.-Albac~le. 10 • 
P. S.-Albarracín . 10 . » 
J.: N,'-fronto Teruel 20 • 
J;··B.-BarCeJono. •1 ·:.· 1 ,15 , 
E. P.~Hudiksvall '5'· sv.kr. 
H. R.'....Y~rbei·g, 2'li0 •· 
O. M. B.-Kirunn · 2 
A.'Z. _:Stockholin 5 
B. P.-'-Stockholm 4 
'.0, N,-Siockholm. li 

'G, Z.-Stockholm . 1 
·Lab, Esp. Klubo,-Malml:I, . 5 . • 
J: L. - Helsinki . , 7li r. mk, 
N. T.-Helsinki , bO 
o. Q.-Lyon , . 10 , rri-. 
E. S;--Jagercíorr. · 50 , 
P. Z, H.-Svendborg, 2li , 
Q, 1. ..:..ch11Ions s/ Mar.ne. i) .. 
P. s . .:...Narbonne. . . . . 10 ) 

J. C.-Villeneuve le Roi 10 » 
R. -Paria , . 10 .. 
K, N,-Paris • 20! 
E. B,..:. París . , l!li 
K. B.-Parls . li » 
~- T.-Fez. . 10 • 
P.-Wlen . . 89'90 • • ,1 
O. J. w,..;,Den Ha11¡¡. ·• 1 gd. 
A; de K.-Oonda, . . 0'1\0 » 

· FLE 'Sekcio. - Krimpenaan 
· den Ysel . . . . . 

D. v, d, I<.-Amsrerdmn . 
J. E. T.-Leek. . . , , 
.fLE Sekéio;-Schiedam, 

· l-P.-Breezand, .. , 
B. H .. L.-Rollerdam , • . . 

1 '50 •. 
t , 
1 
5 

10 
5 

• 
• 

KORESPONDADO. 
Simpla trillnia a"nonceto 4 f. fr. 

SOVETIO,-K- do Lisikovu Valerij, poste 
restante, Voronej. dez, kor, kun proleraj 
esperantistoj en Hispanio, k intersangi 

Í, posImarl10jn, poslkartojn, plakat~jn, klp, 

P. O.-Anlwerpeen: -Ku'n d11nko ni KOJI· 
firmas la ricevon de \/la s~tata letero, kies 

La Registaro ¡us decidís translo- enhavon ni l>one notis por plenumi laüeblé 
k\gi al Barcelona kun la celo gvidi vian peton. 

LA O~tl5TADO TOAN5LORIGA5 

pli efike la.mili ton, uzante la bonegan . A. de V.-.Spaarndam.-Vian leteron de 
,indtistrion de Katalunio, en kunlaboro. · 6-10..9~7 ni_ ricevis. Kun d~nko .ni r¡otas Qian 
kun la sindikatoj k Generalitato. La : 'enh1111~1\i.~i,l!n, njé~rte ne forg~sos. Pri via 
eksterlanda opfoio kem prenos la mo~ · batalant_á ii'!1_i~q'./ni,;,tn~et~s e,•;i, la_ -~~p~er~a 
tivon, kiu, prayigas la :sa ngorr,·. de ,,;,,rubd~g-~,,,qe:,,gI:rwJn.s:•1ií,rH~nee~:Q¡,g 
sidejo, car la supera stabo de la po- legos s.amloke. • · , 
pala lukto por cíes ]_íbero devas res ti Al. kelkaj.-K-do Hern11ndez estas 11u_~ 
tie, kíe gí pavas pli uiile defendí ]a tre okupata, Ii suldas Iet~ron al kelk~l amI-
komunajn interesojn. La popolfronta koj, kluj. cerre havos pacrencon k pardo nos 
Registaro estís honora gasto de Va~ 111 prokraston: Li ne"forgesas ilin. 
lencio dum unu jaro. Nía nrbo adiauas N. K. -Helsinki.-"-Via letero de t H0-937 
· gin kun la sarna respekto ol. gin. ak- bone alvenis, Ni notas k kvitancas. la11 viq 
ceptis dum la d"angeraj tagoj de pa- · deziro. Ni dankegas viajn klopodoJn fllvore 
sintjara Novernbro. Nun, felice, , la al nia afero. Tiu.,instigas l'lin al la tasko! 
cirkonstancoj ne e.stas la samaj.· Bar-
celono certe estos. plí adekvata kadro 
por la tutpopola ministrara de . la 
antifasista Respubliko de Hispanio. 

NEK PER. LETERO ••• 
Jes; nek per letero volas Egiptio havi 

rllntojn kun la hispana! perflduloj. La ~ene-
rala Poslél Administracio de Egipiio komu-
nikis oficiale, ke estas interrompitaj la pos• 
raj rilatoj kun la ribéluloj, car nur la legitima 
Registaro rnjras eldoni posrmarkojn k rq¡u-
lígi la postajn servojn kun la ck~rero. · Tiu , 
símpla decido de modesta popolo .estas 
bona spegulo por aliaj landof, kluj tro ra· 
pide njl'noskis én tiu fako, la perfidan ribelon 
konIr11ü la libero de digna popolo,-

AMIKOJ EL NEDERLANDO! 

INFOR.M:EJO 
;O N I · I N P O R ,'1 A S , K.B ;; 

• ' ' i ': ' ' .. ¡' 

K-do Evelecid Urb11neja · esta's kapilano en 
111 Popola Armeo,·Lla adreso estas: 
Capitán Jefe del 4.0 Batallón, 121 Brl• 
gada, 26 División, Ejército .de Este, 
fAQLETE (Aragón). , . , 

K-do Jozefo Molina Bolinches, de Alf11r11 de 
. AJ¡imia'(Valencia) estas nun en -la. Ar~ 
:.meo. 'Lia adreso: 'Estapo Mayor de · la 
39. • División del XIII Cuerpo de Ejér• 
cito, CEDRlLLAS (Teruel), Hispanio. 

ONI. SCIVOLAS pri: 
K-do F:ranz Haider~r, aiístra batalanto en 

lnternacia Brigado .. Ar:füeriísto ee. ha-
K-do Nieuwenhuizen, Laakhot, 37, terio. Thaelman. 

Hago, zorgas nun prí nova mon- K-do w. n. van Praam,·nederland1r•bata-
kolekto por nía gazeto. Ciuj niaj ' Ianto, kiu lastatempe logis en VILLA· 

. legantoj en Nederlando devas sukce- ) TOBAS (Toledo). · , .. 
sigí ia klopodojn car por vivi oni ne k-do Francisco Oorgues, . kiu login ta en. 
nur mangas unu fojon... Barcélono dum 1928 Iasis korespondadi. 

Es tus al ni tre. domage haltigi la . kun k-ino Dora el Polujo. 
. ekspedon al tiuj, kíuj, eble pro forgeso, · 
ankorau pagis ee nek unu cendon. Presejo _de J. Olmos, Alicante, M, V~lencia_': 

1 
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INf'OR.MA BULTENO INTERNACIA HfSPANA LUKTD l<DNTRAÚ LA FA~ISMD 

!it.L..CONO DE GRUPO L.ABORISTA 
~G::CAKCIO KAJ AOMINISTRACIO: STRATO 

ESPERANTISTA 
MAR, NI..J'M. 26 VAL~N[IA (U;,paolo) 

'V 

DEKADENCO DE EUROPO 

Controj figuro! de la komftAta ludo, Dclb01, MaJskl, Eden, Orandl kaf Rlbbentrop 

La eiíropa horlogo ne montras agrablan horon 
por la sentoj de justeco. Ankoraií estas pli peza la 
cinika babilado de la Londona Komitato ol la tragikaJ 
realoj en Hispanio. Sen ia dubo, oni povas jam imagi, 
ke Eiíropo marsas al la barbareco-al la senhonorecol....: 
per tiel rapida paso, kiel nía Respubliko flugas al la 
gloro. Laií ia maniero, la fiero de Hispanio estas nun 
ne plu simili jam al Eií.ropo ... 

BAGATELO. 
Klam ankoraü fllrtas la flagof, en honoro 

al M11drldo pro ~ia g/ora datreveno, ni ofe-
ras la pompon de poluritaf f1 azoj k cli.:ktitaj 
vortoj. La aütuno estas plej adekvata kadro 
por la emocloj de delikata koro, klu plenu• 
mas slan rolon batadl normale, per trankvila 
tremo, dum la Historio kolektas decidajn 
~apitrojn de la moderna epoko. 

Oni devas rakonti ankaü, por Intima ~uo 
att-eies instruo. kelkajn saine sensi~nlfajn 
eplzodetojn el la epopeo de Madrido. Sen 
hipokritaj gestoj de falsa modesteco, fil violo 
estas floro. Ekster la ekrano restas valora! 
scenoj. Tiuj simplaj scenof, kiuj oknzns sen 
scio de atentema kompilanto. TluJ detaloj, 
malpli lmponaj ol tiuj aliaj incidentoj ~e la 
rrontof, estas areroj malpli patosaj ol tondro 
de kanonpafo, sed lli estas nuni1coj p:i kon-
formaj kun la vivo, kun la karno aü kun 
la aentoj de e1u bona homo. 

Jcn cio: Unu virino, lo~<lnta en kv11rt11lo 
el Madrido, en laborista strato kie falis k 
flllas multaj obusoj, skribis lcteron, antaú 
kelkaj tagoj, al iu konoto nia. Si surp11perigis 
serene k senJfekte jenajn frazojn:· 

«En mia domo Jarn falis sep pilkoj; vi 
eble demandas kial mi ne lransloki~as 11I 
alia pli luksa moderna kvartalo ... sed fakto 
c/ltal', ke tie ankaú pluvas ... > 

Ni ne volas, kiel promrslte, elvort11rigi 
hrilajn adfektivojn por laüde prezenti la figu-
ran de t!u madrldanlno, klu restlnte tic, apud 
11'.1 fojro, parolas kun ironla tono pri la 
ltrlmaj tigoj de la malamiko. 

Jen, si estas virino, unu el mult11j, kun 
nillura antifasista ideologlo, sen difinito ten-
denco. T11men, si, kiel vlrino rekunda, krom 
hlspanino, ankaü estas patrino. Tia! si ha vas 
alían motivan por restadi tie. Motivo por kiu 
ne taügas rlamal dlskursoj sed nur milpaJ 
larmoj. Motivo malnova k universa la, supera 
k grandioza, alkrocita en sía karno, en sial 
pensoj k en sia _ dormo. Motivo eternenta, 
varma k definitiva: Sia fllo-unlkp fllol-ba-
tal!ls en la fronto, ce sekt0ro de la Centro. 
Tia! si obstine restas en Madrldo, ear sía 
domo, malgrnü la obusoj ... kusas liom 
proksime de 111 ... 

Bagatela - nla bagatelo - estas hodl11ü 
¡¡-rava 1rnbstantlvo por orn~ml Cefan pngonl 

Ni petas pardonon, pro nía konkludo, al tit¡j 
bonaj amikoj de la vero, kiuj, malgraií sía eiíropaneco, koincidas kun nía 
malsato por la intrígoj de kruela malkurago; intrigoj, kiuj parade sinsekvas 
kontraií la nefleksebla hispana popolo. Vilhelmo Ferrero, ekzemple, saga cerbo 
universala, demisías, !del membro de almozema demolcratio, amare diranle: 
«Eií.ropo atingos sían lastan gradon de intelekta k morala dekadenco, se gi ne 
konscias kompreni la monstraJon, ki11 furiozas en HispaniO jam pli ol unu 
jaronl» Certe, ekzistas kasitaj fortoj, kiuj makleras, pri la. vivo de hispanoj, 
kvazaií pri malkaraj varoj. La agento plej videbla estas Mussolini; sed alme-
naií Mussolini havas la sincerecon de sia cinikismo Ida virton de sía aiídaco. 
Lí inventís doktrínon, prí malobeo al la normalaj reguloj de korekta internada 
kunvivado, k Ji aplikas siajn sovagajn normojn sen peti permeson al la ceteraj 
statoj. Tíaokaze, kio vere haladzas, estas la platona influo, en Eiírópo, de 
potencaj nacioj-sin nomantaj bastionoj de justeco k rajto por la paco-kiuj 
taiígas, hontinde, nur por ludí rolon de hel¡1antoj en la terura.ludo, kiun pre-
paras, por la tuta mondo, la despotoj. Tiu ci konsidero tusas la problemon · 
scii kiaj estas pli dangeraj malamikoj de nía popolo: tu la malamikoj sen 
vualoj, aií tiuj amikoJ, kiuj kompkzas la malamikojn? Laií nía opinio, tiuj 
lastaj estas pli malutilaj ol la ;:fü1j. Ambau elementoj fripone spekuladas je 
la lega ekzisto de Hispanio, sen agnosko por la morala respekto, kiun me· 
ritas digna, libera k laborema popolo. Ni fidas nur jam en nía propra kurago. 

La tempo flugas; la supozo pri la retirigo de la «volontuloj» estas fan-
tazio por naivuloj. Oni devas unue retiri la emon al la fikcio en la kance-
larioí. Se estas ministroj, kiuj imagas malproksimigi la militan de sía lando, 
per renverso de la sendependeco de Hispanio, ili eraras de ekstremo· al eks• 
tremo. Antaií ol farigi adepto de la pereísmo, nía !ando kalkulas íe drastaj 
rimedoj, bruligontaj eksterordinarajn k ege dangerajn situacíojn. Eble, neniu 
pensas uzadi tion ankoraií; sed, certe, sen hezito, oní uzadus cion en puso de 
lasta bezo no. Hispanio, nacía korpo, estas preta agi !del siegata leono; gi rezer-
vas por lasta boro sían plej imponan saltegon, sían plej sirantan ungobaton. 

Kiu hejme suferas, !del ni, rigoran militon nutritan de nacioj, kiuj 
neníel ricevís ofendojn níaflanke, tiu ne povas stulte akcepti safan pereon por 
ne okazigi genojn al la najbaro; ne, tute nel Se oni ne atentas pri nia rajto, 
tio signifas, per si mem, ke oni permesas pri nía vengo. Jes, reliefa vengo, sen 
la deca pasam~nto, kiun ni ciam aplíkis al níaj internaciaj rilatoj. Al la aiídaco 
ni res pondos per aiídaco, laií eblo de nía provizo, kiu felice ankorau ne elcer-
pígis. Al provoko per provoko. Al egoísmo per egoísmo, car ni volas esti 
kapablaj Jernantoj pri la ledono, kiun instruas Eiíropo okaze de nía milito! 
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e u NE,· ,. Se vi estas socia listo ne ealas neceae reko-
-----: mendl al vi la legadon de la inslrua gazeto 

.··Lx :-.·-soCIALISri,o 
ORGANO oe LA INT!RNACIO DE 

SOCIALH>TAJ ESPERANTISTOJ (l,S,E,) 
. Ape·raa dumonale • • Abono: 4 numero) Hfl. att eg~lvnloro 

Adm_inidracio, 
LA. S0<:1-'.I.rn 10 o Jan Kobellstraat 41. ROTTERDAM w 

NEDERLANDO 

LA FARSO DAÚRAS 
VerhJne, du internaciaj komisíonoj baldau venos 

en Hlspanion. Unu el iJi trairos la fa§ístan zonon· dum 
la alía vlzltos la !ojalan teritoríon. Ambaii faros en~eton 
pri la eksterlandanoj bata lantaj en ciu parto de la !ando 
k.preparos ilian ellancligon. La gravuloj de L0ndono, la famaj komitatano/, faros statistikon, kiu nepre havos 
kiel bazon la clferojn donatajn de la Respublika Regís-
taro k de la ribelinta Estraro al la enketantoj. Kompre-
neble, nía registaro diros, kid ciam, la veron dum la 
frankistoj mensogos, kiel kutime, car la konstanta men• 
sogado konsistigas la akson de ilia polítiko. 

Ekzemple, s-ro. Grandí, reprezentanto de la ítala . 
diktatoro díris en Londono, ke dejaras en Híspanio 
·4(fÓ0O ·italaj «volontuloj». Tamen, okaze de la ítala mal-
venko en Gvadalajaro, Mussolini µer siaj radiogramoj, 
k la Granda Fasista Konsilantaro pel' sial oficiala¡ 
salutdepe§oj, agnoskis la ekziston tiam de 50.000. Tío 
ja okazis en manato Marto. Nun estas Novembro. Inter• 
témpe, dum lastaj printempo, somero k aiítuno, ne eesis 

. la elsipi~o de italaj kon!ingentoj en la metropolajn ha-
venojn de Hispanío k en la maroka mai·bordo. Tion tre 
bone scías Londono k Parizo. Nuntage estas en nía 
Iando plí ol 100.000 ítalaí soldatoj, komandataj de dek-
du au dek-kvar samlandaj generaloj. Krome, cirkau 
20.000 germanoj k proksimume 15.000 legianoj portu-
galaj, francaj, austraj, rumanaj, hungaraj k. t. p. Oni. 
aldonu fine 40.000 maií.rojn, kiel 1m,ciajn» soldatojn. 

• . Cío ci estas la stormtrupoJ de J;l'ranko. Pank'al i1i k. 
· al la abundega iµilitmaterialo,-prQvizita:de Germanio· 
· k Italio, povis Franko en sep monafoj de' ekstermamilito,. 

konkeri Baskion, Santander k Asturion, kiuín -Ja Respu;.: 
bliko-pro geografiaj baroj-ue povis h~lpalkuri efike. 

,¡. * • 
Venos la nomitaj komisionoj. Ili englutes¡'~ ofiéia-

lan veron, k!u estos tute hela niaflanke k mízera falsaJo 
ce la frankísta kampo. Po_ste, la enketantoj reíros al 
Londono k tíe la diskutado rekomenclgos. 

Tiu procedo estas maksimume prokrastiga. Ree 
Mussolini k lía germana kunulo sukcesis gajnLtémpon. 
Ili esperas, ke Franko pere de iliaj militrimedoj, mal• 
avare sendataj, pavos atingi gravajn venkojn en la 
orienta, suda k centra frontcij. Tiucele oni konsíderas 
nepre necese, ke la franca landlimo kun Katalunio restu 
§losata, por ke Hispanio elportu plue rigoran blokad01r. · 

Cíuj francaj malpaciencoj dum Septeinbro jam tute 
formalaperis. Hispanio, la sole vera Hispanio, tiu kiu 
luktas ne nur por si sed por la universala Demokratio, 
pludaurigos sían sangversadon .. ,: ... · · · 

Cu absurde? Cu hontinde? Ja jes, sed certe tiel. Tia 
estas la efiko de la sinteno de registaroj k popoloj sin 
nomantaj • de m o k rata j •. Sed tutcerte ili pagos, per 
sangaj larmoj, sían malkuragon k sían egoismon, kiuj 
ne povas resti senpun.c1i, kiam i1i sin' \iido~ .atakataj 
de la nunaj perversaj bucistoj de nía popolo. 

,· Jen un'ú:Ín'r'hñacia voíbntulo er· 
nial Brii11doil L111 pensema 
mleno esprimas imprese.111 nr-
_dan konvinkon, kiu ,bruias post 
lla nobla frunto: Yern volcintulo 
li estai,, car libere II venls de• 
fendi Justeé:on, sen 111111 ordono 
l<rom liude 1Jl111 idealo. Nur piel 
eta detalo, en la mieno, de tiu 
11nonima kamarado valoras Ja 
multe pll ol Ciul sablon11I viz11Qol 
de ciuj malfeliCaj <Volontuloj• 
en fashira armeo. Kla diferenco! 

FOR6ESITA INTERKONSENTO 
Kun aubskribo de !r1111cil depuIito Gabriel 

Peri, en P11r!z11 g11zeto operas artikolo, el 
kiu ni cerpa11 jemrn pclJ'ton: 

Delbos re<1po11dis: «Tio nur dattros mal-
mulle da tempo». Del Yayo demandis: <Kion 
vi opinias malmu//e da tempo?» Delllos 
asertis: ,Pleje, dek ta¡:rojn~. 

alia aran~o; li rifuzis parloprenon de Lon-
dona Komitato k fiks!s por la 10. de Oktobro 
la flnon de la komedio., 

Del \'ayo komunikis tlon al hispana 
reglstaro k ni estas jam;., en Novembro. 

(Dum su0ee da tempo ni sancelis memo-
rlgl prl incidento okazlntH en priva111 kunsido 
de tiu Komltoto, kiu en óe,1evo prcparlt1 l11 
rezoluclon rilate al hisp<1na problemo. La 
reprezentanloj de Fnrncio k An¡.;lio penis 
konvinki al hispann delep,ito Del Yilyo ke Ji 
ne estu tro postulemil, ccir ill dezirls ne 
endan~erigi la lasran dcmandon, kiun ili 
t:stis tuj f11ro11taj al Mussolini. 

La hispilnél delegito denrnndis al Delboa 
kitJjn estís 111 intencoj de Francio, k lu franca 
ministro respondis: «Mi peras al llalio l<e ~i 
respondu al nía demando, kiu estoti la lasta. 
Po11te, 11e la rcsponuo ne esla11 favorn, ni 
denove konsideros la proble111011 k malíer-
mos la landlimon ce 111 Pidneoj». Tiam Del 
Yayo demandis: Duri1 kiom da t11goj vi estas 
pretaj atendi la responden de ]talio? Kiom 
do t.:mpo vi bezonas por tiu celo?• 

L11 angla delegito, kiu ceestis. aprobís 111 
11sertojn de la franca ministro. Tiu konver-
sacio okazis 111 j11üdon M. de Scptembro, ~¡ 
esris 11üskultata de kelk;,j ceestantoj. La 
franca ministro fo11nale rifazis la eblon pri 

Cu la promesol de franca ministro ne vali-
das respondecígi la frnncan registaron? De 
klam Francio ne honorigns :siajn formalajn 
promesojn?Eble nur Angllo povos respondi. 

NI REZlGNAS PRl CIO, ESCEPTE PRI LA VENKO! 
L¡i c.efd org-ano de C. N. T., Solidaridad Obrera el Barcelono, la 10:Novcmbro 19117. 

aperlgis, apud portreto de Durruti, belegan I< instruan artikoleton, klun ni, tre plezure, 
komplctc tr11duk1:s. Modelo ~¡ estas de anarkísta hone:ileco: 

<LI parolis por ciuj, esprimdnte, per majstra sintezo·, la penson · de Jar¡a amasa 
movaclo, kiu estas resumo de la piel rervorn sindonemo. Li parolls metanta en siaj lipoj 
la acído11 de la vero. De tiu vero, kiu ne havas etíkedon, kolOron de partio nek odoron de 
sekto. Kun kora krudeco, firma konvinko, clstüra volo k rígida karaklero, sen retoriko, 
sen cirkaiUrazoj, kun alsopiro por trlumfo grancüoza, li dlrls: 

NI REZIGNAS PRI CIO, ESCEPTE PRl·LA VENKOI• 

/ 



P O P ó t A FRONTO 

'Eldona entrepreno, ec plej modesta, bazigas ne sur fantazia 
grundo sed sur reala koto. Mono estas la sterko kiu seku-
rigas fruktorican arbeton. Nia sola financa balo estas ln 
helpo d_e la ?feremaj legantoj de nía bulteno-la sola depen-
deco, kmn m satas-Se morgau, por pluviví, ni devus akceptí 

eti)<edon de íu dífinita partía koloro, ní'preferus malaperi. 
Se ma legantaro konscias pri níaj nuntempaj ekonomiaj malfaci-
lajoj k se gi aljugas gravecon al la voco de POPO LA FRONTO, 

· . estas necese, ke per regula ofero de kelkaj moneroj oni certígu la 
r:egulan aperad~n de la gazeto. Se tiu espero ne efektívigas, ni 
Jam de nun scngas, ke ni antaiívi<las la neceson laiítigí nian 
voeon unu salan fojon cíumonate anstataií du, ekde Januaro 1938. 

Gekamaradojl Samideanojl Nía sorto estas en viaj manoj ... 
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SAGETOJ SEN MALICO 
- • ,\penali ni sciiQls, ke lo Konferenco de Bruselo eslls ku11voknt11 por prltrokti !JI 

la konflikton lnter Japanio k Ctnlo ni antaüvldis la solvon. 
-Jenl.Oni jam starigls Komltateton ... 
Ñia sperto rajtlgas :nin dirl al la einof, ke lli forla:rn eJan espe1·on k ffl 

konsill al 111; aran~i mem In aícron kun la j11pnnoj per rekta metodo, t. e. 
per batalado Qis finvenko . 
. . Tlu estos 111 ple] efika procedo poi' persvl'ldi la jnpanojn, ke la tlnoj 

.· komprenis bone llian celon, k ke lli volas kunlabori... . 
- • Klam la !tala konkero de Abisenlo, kvindeko da ste;toj kuraQls prlstudl eC 111 

· eblon decid!, kontraü la atencinta Nacio, embargan pri la petrolo. 
,Okaze de la Invado al. Hispanio,,cu onl ne 11lvei1os fine al la embargo 

de la petrolo kontraü F'rancio k Brllio, fore de Mussolini? 
La afero Ja estus amuza ... Cetere, «la du grandaj Demokratioj, sen-

dlskute .meritas tiun punon de la Dlktatoro ... pro sia hezilemo. Sajne, !talio 
11am limls tiun decldon, ~ikapablas decidi tion kontraü la allaj ... k In aliaj 
kapablas rezignocii servutece. Aliaj tempoj, allaj moro!, allaj mastroj. 
Kia dekadencol Kia farsol 

• En la haladza ne-intervena Komllato prl Ne-lnterveno, la lntervenlstoj inter• 
venantaj en Hispanlon konsentis kun la ne-lntervenantof, kiuj ne intervenas, 
alias! sin interven!, por kalkull pri la intervenaj ne•hispanaj trupoj interve-

.. nantaj. Tiu. cklilra> interkonsento si(lniflls: 
1-e. Ke la 1.n.tervenlstoj lntervenantaj sukcesos ree trompl 111 ne-lnter-

venant11jn ne-lntervenistojn. 
2-e. Ke la ne-intervenistoj, kluf ne lntervenas, denove lasos sin logi 

. per la trompo de la intervenlstoj, kiuj intervenas. 
·. _ 3-e. Ke ambaüklasaj komitatanoj (lntervenantaj lntervenlstoj k ne-lnter-
.:venlstoj ne-intervenantal) kunlaboras fervore kontrafi la lntervenaton, 

. Jen eto,. kion la hispanoj klare komprenasl 
• Klon celas la pacemaj statoJ? Evidente la pacon. K!u kulpas prl la nuntagaj 

milltoJ en Oriento k en Okcidento? Sendube la tinoj k la ,hispano!, kiuj 
obstine r~zistas la invadon. Ja ill estas kulpaj pri daürigo de milito, per sia 
kontraüstaro al In pocemaj klopodoj de siaj konkerantoj. Se tiel parol11ells 

)a atencantoj sen protesto de la cDemokrataj• Potencoj k sen renkonli forran "" 
baron de la iaboristaro ... k se ties senagado k si lento celas evltl ~eneralan 
m!Ilton ni propones, ke la Nobel Premio por la Paco estu dividata tiel: unu 
trlono por Mussolini k Hitler; alla por Demokriltaj Registaroj k Parlamentoj 
k la lasta por le ccelkonscia, organlzila proletaro tutmondn. 

Kaj eiuj restos tlel kontent11j ... 
• En la reglstaraj rondoj de Japanio'-informes la gazetero-onl pridiskutas 

nun la oportunecon, dekl11rl mlliton kontrali tinion. 
Sed dume, la japanoj almilitas Cinlon ... 
Sekve la diskutado estas maloportun11, ear Qt estos nenecesa. 
Tlel la potencoj, kunsldintaj en Bruselo, povas senzorge 

lgnbrl, ke milito eksplodis en Oriento. 
Tute s11me, kiel en f-iispanio. Cu onl povus prave akuzi al 

Mussolini k al Hitler, ke ili deklarls militon al la hispanoj?Nel lll 
simple rar,ps defendan mili ton kontratt la hispana, «bolsevismo>, 
klu ruze penls ensoviQi en la Mediteraneon ... La mondo gapasl 
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Ln prezidt1nlo k 111 sekrererlo de 111 Orupo 
Loboristil Eaperanlista de Valenclo elatas 
meze de vigla grupero da junaj espert1ntlstoj 

novnj reltrutni de frcsdat,1 kuntl.ngento 
~Y,,r,1:,,:.,, • 

AGRABLA VlZITO 

SES CINAJ STUDENTOJ 
En Cínio, same kiel en Hispanio, 

la Junularo staras en la avangardo de 
la batalo. Kamparanoj, metiístoj, ar-
tistoj k intelektuloj anstataiíis siajn 
la!Joriiojn per fusiloj k luktás k martas 
kontraií la invadantoj, por ciu colo de 
tere:no. Antaií la japana minaco, rniloj 
da (inoj, logantaj disígile tra la sur• 
faco de la terglobo, a lkuras en la nas-
kiglandon por defendí gin. Tiel, ek-
1.emple, tiuj ses stud!?ntoj, kiuj pasigis 
l<elkajn tagojn en Valencia. • 

Junaj, fortaj, optimismaj, jen. iliaj 
por ni strangaj nomoj: Wan-Chih· 
Lung, Lu Tsung Hua, Djin Lin, Han 
Hsien Yang k Tchen Sjou Dian. I1i 
studis en diversaj urboj de Europa. 
l1i ."stas teknikístoj pri Metalurgia, 
Mehaniko k Elektroscienco·. Survoje 
al Cinio, tiuj studentoj kun ekzotikaj 
nomoj, volis koni propraokule la luk-
ton en Hispanio; i1i celis konatigi kun 
nir1 Popolarmeo k manpremi niajn 
heroojn. Ili deklaris: -Ni volas lerni 
el vi pri viaj spertoj, pri vía organiza 
laboro. Ni volis koni, k adiaiíi 11ntai1 · 
ol forírí, vian nevenkeblan Madridon. 

Same kiel en Hispanio, ankai1 en 
Cinio renkontis la invadanta fasismo 
la stalan muregon de tuta popolo, 
unuigita per Ja sama deziro pri li-
bero le venko. • La popola antifasista 
unueco»--diras tiuj kamaradoj--•estas 
de tago al tago pli vigla en Cinio. Oni 
konscias tie, ke nur dank'al la streca 
unueco kontraií la japana imperia• 
!ismo ni povos elteni k forpeli la 
ofendantojn de nía !ando». . 

La ses cinaj studentoj havas la 
saman skeptikan geston, kíam i1i pa-
rolas pri la europa Demokt•atio. 

•-Kiel la hispana popolo, tiel la 
.ci11a lernis je sia propra dolora, koni 
la okcidentajn demokratiojn. Niaj po•. 
poloj elevas sin pretigi al la vertko, 
sen-au ec kontraií-la helpo au lá. 
simnortiga indíferenteco de la babile-
maj demokratoj. Kio gravas, tío estas 
nía pravo k ke ni sukcesu konservi 
un uecan fron ton. Tiel, Hispanio k. Ci-
nio venkos spite al cío, kun honto por 
la- egoísmo de tiuj potencoj, kies inte-
resojn, ni defendas, rnalgraií ilí, kun 
nía propra vivrajto k sendependeco~. 



4 PO fo LA F RON TO . 

La vlla~ol de l(astil.jo estas brunaj kun la karnpof tre ampleksaj k ebenaj. La premo de la dcspotaf terposedantoj forprenfs la ~ojon de In 
aimpla vila¡lanaro. Nunlempe, fa milito kontl'dü 111 lnvadfntoj anlrnü estas milito konlrai\ la propraj vila~aj tlranoj k se, pro tio, 111 flloj 

batalas en fronto, 111 patroj kulturas Ja karnpojn kun la intima konvinko ke ill, nur nun, fosas k sernas fekunde sían propran sulkon 

A~ITADO INT~R LA MALAMIRO 
Nial militc:1J komisaroj bone komprenis la gravecon 

de agitado ínter la malamíkaj vicoj. La propagando en 
la fa!ista kampo kreskadis tiom konsiderinde, ke nun-
tempe gí farig!s unu el la decidaj armiloj por la atingo 
de la popola venko. · 

Jam en la 1:1nuaj tagoJ de la atako al Madrido, oni 
organizadis bab!ladojn por la soldatoj de Franko. Tío 
okazis pere de potenca lai:itigilo, kiu atingadís 3 au 4 
kilometrojn. Ói trákurís ciujn sektorojn de Madrido. La 
elsendojn.,oni farís cíam dum la -nokto. Se la germana 
Stabo komandis atal<on tra El Pa!'do, tien alkuradís 
tuJ la •Laittigilo de la Pronto" por alparoli la malamikajn 
soldatojn, batalante la fatismon, ne nur per armiloj, sed 
per la vero kun la pravo k la rajto de nia memdefendo. 
Alifoje la lukto estis ce rivero Jarama, au en Gvadala-
jaro; tíe ankau prezentigadis nía malnova k glora lauti-
gilo. De fronto al fronto, senripoze, gi trakuras ciujn 
sektorojn de la Centro. En eiuj traneeoj oni auskultís 
gian voeon k centoj da transkurintoj alvenis allogitaj 

· per giaj vortoj. En iu fronto gi ricevadis lc.1 jukadon de -
la kuglo k en alía la gratadon de la obusoj de murtero, 
sed, neníam gí sílentis. Tío okazadis antau kvín monatoj 
ankorau, kiam mí alvenis al Madrído. Nuntempe, nur 
por la centraj sektoroJ, ekzistas plí ol 40 lautígíloj, kiuj 
dumnokte direktas siajn busegojn al la «alía mondo»,. 
tiu, k~u staras kontrau níaj liníoj. Kíam la babiladoj 

finigas; tiam komencas populara muzíko, kiu enigante 
íliajn' korojn, memorígas al la fasistaj soldatoj Hian 
popolan df'.venon. · · , · · ·' · · 

Alíajn agitmaníerojn oni realigas ankaií per flug~ 
_ fo!ioj. Dum unu jaro, Madrido eljetadis sur la fasístajn 

tranceojn církau tridek milionojn da flugfolioj; Per 
raketoj, per kanonpafoj, per aviadiloj oni eljetadas 
nubojn da flugfolioj. Por germanaj k italaj soldatoj estas 
presitaj en ilia gepatra língvo. Oni ne malatentas unu 
detalon. Argumento estas kvazaua kuglol 

Lastatempe otii elpensis novan tre originalan rime-
don por la propagando, kiu havís grandan efikort. En 
la fasíst¡i. kampo treege malabundas la cigareda papero. 
Do, ni mem havigas al la soldatoj de. la kontrauaj tran-
eeoj tían paperon. Sur ciu kvina. folio, estas presita 
alvoko de la Ci tieaJ fratoj. Multfoje, kiam. alvenas 
forkurintoj, iJi kunportas ankorau duonuzítaj niajn 
eljetitajn libretojn. 

La armílo de la propagando estas nevenkeQla, kíam 
~i defendas tiun noblan aferon, kiel la sendependecon de 
la hispana popolo. Ciam kíam ni atakas µer gi, la mal-
amiko volas silentigi tion per pafoj¡ sed, cíam la lautigilo 
dauri,gas parolante k eljetante, per siaj busegoj, Ta veron 
prí nía justa memdefendo ... : . _,.,.,;.;:c;·"'·• , ·- . : 

De tago al tago pligrandígos la nombro de niaj 
laiítigiloj, k i1i estos unu el la decidaj &rmiloi, kíam 
cirkulos la komando de nía finvenka ofensivo .. 

Rikardo KILES 
Madrido, 2- 1 t -1937. 

PbPotA ~RóNTO 
-----------

PROEILEMOJ DE NIA -re:Noo 

E~PEHANTO rrn P~V!~ E~TI N~ílTRALA INTEíl LIH~Híl K~J TIHANml 
La vento blovas el Danio kun fluoj pruvantnj, ice ce multaj nefüralaj csperantistoj 

ne pov11s elrení sian 'neiílralecon ~is la punk!o, ke ~i estu tin, ril,1Ie la ve10I1 ínter Tilsismo 
k clc111okrn1io. La interesa EJ'ilZeto «Lu Scmajno•, de 13jerringbro (Danio), raporta3 ke rezulte 
de sinteno de la prezidanlo en la tfe11 Esperdnto-Asocio, la rcgi1<tc1ro riíuzfs permcson prl 
re~tado al germana profesora de Espcran10, devigata eksterl,rndigi pro opinldifercnco kun 
~iafanda diktatoro. Tío estigis grandan ekscftigon in ter la neiílralaj e:iperantisloj de Danio; 
lle\ pro la agado de ilia prezidanto, kiel pro solidaro lrnn ilia pcrsckutilla samide11no. 

Ankaü la sama gazeto plendas pro la mal11kcepto trakti rczolucion de multaj ger-
mnnaj esperantistoj-el Germanio mcm-prezentil-!I al la unfvcrnala Kongrcso en Varsovio. 
La i;rermana rezoluclo estis porpaca k celanta la efel\livigon de la ideo por kin Esperanto 
kre;fgls. La straro de unu el la neütr11laf fnternaciaj n~ocioj rifuzls pritrakli la rezolucion 
de la germanoj, pro ~ia politika tcndenco por paco. 

Ni volas atentigí la neütral,111 esperantístaron pri la historio de nia lingvo. En unu 
el la unuaf kongresoJ intcrnaciaj, kelkaf partoprenlntoj intencis devfgf la movadon ludi 
nu~ rblon de helpa mondlingvo, nenlo pi!! tfo estas, ke la movado forlasu slan «internan 
ldeon> prf paco k fratlgo de la homaro; pri toleremo inter éiuj ldeoj k kontrai\staro al In 
ajn despotismo. La nomltaj proponlntoj dlris, ke mullaf personoj povns simpatif kun la 
mondlíngva ideo, sed ne kun 111 specialaj sentoj karakterizantaj la rnovadon, k tío estus 
do1na~a 11I Esper11nto kfel nura flo por interkompreni~o. O-ro Zamenhof starigis sur la 
eslrndo por respondi tfajn sugestojn k rnetante en sinn ¡,11roladon la plej deiikatan fervoron 
de ala granda koro, li dfrfs ffere, ke tíu deziro ne povas esri 11kceptat11 car Esperanto 
devas ei-.lí ldealo pli alta ol internacia kodo por komercaj k turismaj rilatoj. Lia fluzlo 
eslis I.11 humaneco de lía verkol Tondra aplaüdego montrfs la 1lprobon de la ceestin1aro. 

. Kaj nun stari~as unu grava demando. Sciante lo superan idea Ion, kfu Iulis la unuojn 
b11lb11tofn de nia língvo, cu la esperantistaro rajtas restf neütralo, t. e. indlferento antlli1 la 
nuna gravega problemo prl demokr11tio. 1111 fasismo?. cu 111 Espcrnnto-Asoclof ne clant 
11kceptis la opinion de la plirnulto r;nst11taü tiun ele fu privilegiulo trudanta la malpl1111ullt11t 
ordonon? Zamenltof cfam cstis kun la demd'l<rataj metodoj. Okaze ele tr11ktodo, pri la eve11-
tu11laj estontaj san~oj en la lingvo, onf dernandadls al li, kiun meto don oni prenus por 
akcepli flin, I< lf ciam sorne respondis: Oni devos akcepti la opinion de la plimultol Ncniarn 
Ji intencis stari~i kiel sola individuo kun la rajto ellabori la llngvon, m11lgraü lio ke II esris 
Qia kreinto. Li nur donadís konsflojn, sed nenfarn li fiin trudis. 

Nu, la koncepto prl la neütrnleco de Espcrnnto povas nur rila ti 111 diversnjt-1 politikttjn 
medodojn, direktataf al la plfbonigo ere 111 ekonornillj kondicoj de la Hornaro. La neütralcco 
devas konsistl je la neali~o al íu ajn el l11 diversa! skoloJ. Sed lndlferento antaü despo-
tismo k teroro, neniaml car tiuokaze la neütraleco ne estas neütralcco sed favoro al la 

-- .... despoÍismo k komplczo al la teroro. 
Esperanto havas gravan rolon, kíun ~¡ devm, plenurni kun fiero k digno; Esperanto 

estas alta grlldo, pro ~ia facfleco, en la popol,1 kulturo; restu ~¡ sur sia postcno, helponle 
l11lí sia forto 11I la savo de la Homaro. La nobla ideo de Bsperanto ne triviali~u restante 
lndiferenta 11nt11ü ln homecaj problemoj. Óf b11t11lu por la demokratio, k savante ~In, 
Esperanto savos sin meml lnter lf~ero k despotismo la neütraleco ne estas neütraiecol 
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Abomem1 Nacisocialista Tríunuo 

l\(ladrl,do 
. :s. Kat.•p 

Ho, Madrid', Madrid', Madrid'! 
Vin memoras tuta mondo,· 
Urbo de l'popola fronto, 
Urbo de proleta spit' 1 

Kiel nova sun' vi ardas 
Super la kruela ter' 
Kaj sur viaj bul (e) vardoj 
Demonstradas la Iiber' 

Jen levigas barikadoj, 
Bomb' eksplodas-tondra krak', 

, Kaj al viaj sangaj stratoj 
V~nas Franko en atak': 

Ho, Madrid', Madrid', Madrid', 
Urbo de l'popola fronto-
Vi11 observas tuta mondo 
Kun respekto k ekscit'. 

Ne pltt sonas la muzikoi, 
Cesis kanto, seren¡¡d'; 
Morton jetas malamikoj 
En terura kanonad' 

Bastion' de l'ru~a fronto, 
Venkos vi en la mili!' 
Vin memoras tuta mondo, 
Ho, Madrid', Madrid', Madrid'. 

(El Sennacieca Revuo) 

.......................................... ..-... • ......, ............... ~(>-"ltil,, • ......, ....... "".""'· .......................... • ......,."".""'·"""···~""'·""··""'·""'·~· .................... ""' ....................... ......, .................................................. . 

Cu Hispani~ POYOS rezis,i? 
Jullua Deutach, 11ktlva ku.nl11bor11nto en 1, defendo de Hlspanio, Je la servo de la Respubllko, pro 

mala11no estas devigata interrornpi slaJn mill111jn postenojn, por kelkaj aemajnoj. Post Insista peto 11 
verkls, por Jnfornmtiom, lnternationales grnvn perlodaf o eldonita de 111 Sekrelariaro de la Laborista 
Socialista lnlernacio, Jenan interesan studon prl la nunternp11 situaclo de 11!11 ll!ndo. -

Apenau jus trapasinta la landlimon, mi 
·estis supersutata de timoplenaj demando¡ de 
multa¡ amikoj, kíuj avidis scii eu la hispana 
Respubliko estas en kondícoj por nzistí la 
atakegojn de la fripona fafüta koalicio. Mi 
ekprovos respondí ei tie lademandoJn,kieleble 
plej bone, en la·kadro de mallonga resumo: 

Dum la jaro, kiun mi pasigís en Hispanio, 
la fínancaj, ekonom!aj k mílitaj problemoj de 
la Respubliko tre multe plibonigis. Antau unu 
Jaro, la milita .situado de la respublikanoj 
bJnis senespera k preskaií sen solvo. Al la 
perfekta milita aparato de Franko, kontraií-
staris nur la popolaj milicoj rapide pretigitaj 
k tre fuse armitaJ. Oni ne povis eviti tiel la 
antaueniron de la fasistoj gis Madrido. Sed, 
~uste en tíu momento, ekkomencis la metoda 
rezistado. Kreigís armeo tre bone dlscíplinita, 
post granda penado-mi ne Beos tíon-sed 
la celo efektivigisl Hodiaií, en la frontoj, dejo-

ras potenca respublikana soldataro, kiu el-
pruvís sjan efikon. Gvadalajaro, Brunete k 
Belchite estas elokventaj atestoj pri tíu aserto. 

Oni devas trafe konstatí, ke jam ekde 
kelka! monatoj, la fa§lstoj evitas la riskojn 
de ia ofensivo sur la centraj scenejoj. Post 
sinsekvaj fíaskoj anta u · Madrido, ili konten-
tigls nur per abruptaj atakoj al la avangardaj 
pozicioj, sen sukcesa rikolto. En la sudo falis 
Malago, malproksima, je pluraj centoj da 
kilometroi, de la milíta akso de la Respubliko; 
en la nordo, la fasismo detruacis Baskion, 
por kiu ne eblis helpo pro gia absoluta izoleco 
kun la cetera ]ojala zono. Kontraií la baskoj, 
preskau sen defendomaterialo, oni jetís kom-
pletajn italajn diviziojn, armitajn gis la dentoj, 
kun la abomena germana tekniko pri modérna 
milito. Malgrau cío, la baskoj rezistis pli ol 
tri . monatojn. Sub strategia vidpunkto, ne 
estas eksterordinare, ke Bilbao, Santander k 

Gijon fínfine falís, sed nur ja mirinde estas, 
ke Italia k Germanio bezonis tiorn da tempo 
por atingí tion. · 

Tamen, tiuj relativaj sukcE2soj de la inva-
dintoj, sur duagradaj kampoj, tute ne signifas 
ian decidan rezultaton. La sonvo nur pavas 
aperi tra la batalkampoj de la1 centro. Kom-
preneble, oni <levas su¡:iozi, kie la trupoj de 
Hitler k Mussoliní, sen celoj Ja1m en la nordo, 
estos jetataj internen de Híspamio, k pro tío, 
kiel natura sekvo, bruegos novaj grandaj ba-
taloj. Se en tiuj bataloj restus S;olaj la soldatoj 
de Pranko, pri la certa rezulti;ato ne meritus 
la penan 'dubi ee unu minutc:;n. Tiam, post 
malmultaj monatoj, Hispanio trestus libera je 
la fasista pesto. Tion oni bonee scias, ne nur 
en Seviljo sed ankau, eble pli ftunde, en Romo 
k Berlina. Tial, ,evidente, HítlJer k Mussolini 
tute ne retiros siajn •volontu 11o¡n,, se alme-
nai:i la okcidentaj demokrata,_j potencoj ne 
konsideras serioze la aferon ... 

Cu intertempe Hispanio pavos atendí? 
La_ reSJ?O?do _al !iu dema~d(b dependas ~e 
oma op1mo pr1 la generala _s1tu1acio. Hispamo 
transformigis en la centra pumkto de inter-
nada politiko. loerio mem Eestas guste la 
loko, kie int~rp).lsigas la intere~soj de la gran-

. daj potenco¡. T1al ee povas okcazi, ke la prok-

sima tutmonda milito komencos en Hispanío. 
Tie, oni jam n·e plu luktas por Hispanio; oni 
jam luktas por Ei:iropol 

Nunmomente, la grandaj demokrataj po-
tencoj cedas· k cedas, pasan post paso, antau 
la fasistaj statoj. Sed, por kioma tempo, tío 
ankorau estos ebla? La esenco mem de la 
fasismo estas la militemo. Ói ne povas forlasi 
la entreprenitan aventuran s~n risko de sía 
propra ekzisto. Certe taugas por nenia, al la 
demokrataj nacioj, la dangera ludo ignori 
neprajn kompromisojn. La fino ne povas esti 
alía ol nova granda milito se, pro impona 
koalicio de fortaj potencoj, la fasistaj landoj 
ne estas deoigofoj cedí. 

La hispanaj popolanoj <levas rezisti gis 
kiam la ekstera opinio revenos al ilia favoro. 
·rn devas batali gis kiam la aliaj demokrataj 
nacioj de Eiíropo ekkomprenos la komunecon 
de siaj interesoj kun tiuj de la Hispana Res-
publiko, agante konsekve-nce. La Respubliko 
iome similas al síegata citadelo; gi atendas 
helpon el ekstero, kiu malfruas. Cu kapablos 
gi rezisti gis alveno de la apogo? Lau mía 
opinio, jesl Óia milita situado large pravigas 
111ian optimismon. Malgrau ciuj histeriaj 
venkaj kríoj, kiujn pafas la fasístoj, ilíai 
armeoj ne sukcesis fari ec plej etan progresen 

sur la centraj kampoJ; mate, en diversaj lokoJ, 
i1í estis atentinde forpusataj. Ankai1 estas 
vero, ke en tiaj aferoj ne nur influe decidas 
la armiloj; oni <levas serioze konsideri la 
fínancon k la ekonomion. Mi ne l<uragas tusi 
tiun ci temon car, tro okupita en militaj aferoj, 
mí ne h~vis tempon nek sancon studi am-
plekse la ekonomiajn problemojn, kvanl<am 
sufice longa restado en la !ando permesis al 
mi vidi multajn detalojn, kiuj povas glate 
kontribuí trovi gustan jugon pri la generala 
situado. Estas ja vere mirinda-mirindegal-
la fervoro per kiu la hispana popolo labo-
ras. Nun, la agrikulturo, kiel la industrio, 
estas en vigla aktiveco. Oni devas specíale 
rimarki, ke apena u ekzistas ía socia diferenco. 
Tío ei estas tre valora atingajo por ties nacía 
ekonomio, dum tiel terura milito. 

Restas ankoraií problemetoj pri la interna 
politiko. N eniu ne scias, ke gi estas tilda k ee 
pli jukanta akno ol povas pravigi la socia 
strukturo de la !ando. En la nuna situacio, 
gvidadi la internajn polítikajn fluojn estas 
laboro au tnsko, kiu aparte·nas, antaií cío, al 
la proletaj ot'ganizoj. De ilia politika matu-
reco, zorge k konscie aplikata al la bezonoj 
de la milito, dependas ne nur la sorto de His-
panio sed ankau la sorto de la tuta Europo • 

.-..... ........................... -..... ........................................................................ ......, ................. ......, ............. _...., ....... ............................ ......, . ......, ............... ......,._...., ..................... -..... ................ _...., ......... _...., ........ . 
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.-LÓJALECO ÓIS LA MORTO 
(VERA. EPIZOCO) 

Voco de observanto, dejoranta en avangarda pos-
-·-ten.o de Hu fronto, fendas la silenton de la faJrolinio. · 

. -Atentul Alvenas iu forkuranto el la sudo ... 
La komandanto fajfas, lau especiala maniere; ktel 

averto por ke oni ne pafu. Tamen, fusilo¡ k mitraliloj 
v!glas. Ne por pafi kontrail la alvenanto-nia frat.o, kíu 
alproksimigas-sed por defendí !in, se necese, je ebla 
persekutado. · 

Daüra pafado el la fasístaj tranceoj pruvas, ke i1i 
malkovrís !in. La forkuri'lnto jetas. sín teren; 1i restas 
momenton senmove. Subite, 1i faras grandegan salton. 

· Unu el niaj pafmasinoj funkcias, ce la dekstra flanko, 
por misorienti la malamíkon. La forkuranto flugas, els-
tarante enmeze de la ribela plumbo. Ni timas, ke iu 
kuglo trafís lin ... Je dek metroj de niaj tranceoj 1i krias 
« Vivu la Respublikol.. k la cifonulo fa las finfine en 
ta lojalan pozicion. 

tiuj cirkauas la jusalveninton. Li estas alta, forta, 
bruna kiel bronzo. Lía hararo spÍitigís sur lía vizagu. 
Liaj piedoj sangumas tra la restajoj de la tolsuoJ. Li 
trinkas avide glason da vino ... N eniu parolas. Lí liveris 
siajn plenplenajn kartocujojn, sían novan pafilon ... Li 
prevas paroli, sed lía vofo krevas en to rento da plorsin-
gultoj. -Murdistoj, kanajlojl--li krias, Jevigante sur la' 
parapeto. Kaj Ji finas, falante en angoro, sur la fundon 
de la tranceo, plorante kíel knabo, kvazaií freneza. , 

-Lasu lin trankviligi... Lia angoro nur per plorado 
kvietígos; <liras la kaporalo al la soldatoj. La forkurinto, 
post eksplodo de lía emocio, sterníta pro lacigo, do1·mas 
_klel trunko ... Poste, Ji rakontis síajn travivajojn. Rekru-
-tita perforte, 1i estís enkondukata al la tranceoj kun dek 
aliaj vilaganoj de Carballino (Galegio). Iun tagon, en la 
frua mateno, llaj dek amikoj foríris fari servon, kiun 
onl cirdonis al ili. I!i kunportis fusiloJn, bombojn k 
abundajn- kartocojn. 

-Per síaj okuloj, í1i sciigis min pri sía íntenco. Ni 
tíuj estis konsentintaj forkuri en la unua okazo ... Post 

· kvar horoj, iu kaporalo díl'is al mí: -Tiuj dek galegoj 
estas tuj fusilmortigotaj tie, sur tiu monteto. --Kion do ili 
farís?-mi demanclís, penante ne malkovri mían angoron. 

-Kion multaj faras k vi mem eble faros morgau-li 
respondís-. I1í interkonsentis transírí al la «ruguloj» k 
i1í kuris tien, !de, Jau ili supozis, estis la rngaj para-
peto¡ ... Sed ílí eraris k ili falis kaptitaj de patrolo de la 

· Legio. Mi ne volís audi plu-daurigas la soldato-mi 
kuris al la montdeklivo. Tíe i1i estis, senarmal, fleksitaj 
al la tero, fosante per píoco k sovelilo. Jen kío okazis, 
laü raporto de sergento. Apenau ili estís kaptítaj k oní 
malkovrís ilian íntencon, ilí estís admonataj de la leute-
nanto, kiu laiísajne estís konvinkita per íliaj vortoj: 

-Ni tute ne celís forkuri; sed ni misoríentígis k 

kredinte, ke ni fa lis ei{ la respublíkanajrf traneeoJn, ni 
vivuis la Re.spublikon k levis la pu-gnojn, por eviti; 
ke i1i morti~u nin... . , _ _ , . _ .-· _ _ _ > · ... ·- _ 

-Nu bon e, knaboj. Vi. ágis _:}erte:;: Necesas esti 
ruza-respondís la legía leu.tenanto:-, Nun, okupu la 
avangardan parapeton k ekpafu al la «rugaj» tranceoj ... 
Mi volas vídi, !del vi scías uzí la fus1Ion. La dek mal-
felicaj soldatoj rigardis sin, unu la alían, kun pala · 
vizago. Estis hezito dum sekundo. Fine, 1.mu el ili ekpasis 
k alparofü la leutenanton . ....,Ni... vi komprenu, ni ja 
· estas laboristoj ... ni ne sen tas: 1a fasismon ... k ni faris 
promeson, neniam pafi kontraü .niaj klasfratoj,..-díris 
trankvile, levante siajn grízajn pupilojn al la leiítenanto. 

- Bone. Se vi do, rifuzas pafi, fosu tranceon tie, 
apud la montdeklivo-blekis kolere la ofici1•(). En tiu 
momento alvenís mi, ktln alíaj legianoj. Mi vidis la 
malfeliculojn, klinantaj super la sulko. Unu el la kom-
patinduloj diris al la oficiro: -Kun duono da metro, la 
kavo jam estos sufíce profunda por enterigi nin. 

-Kiu pensas pri tío? Temas konstrui parapeton ... 
-dirís rídante la leutenanto, kun demona gesto, kiu 
glaciigis la sangon de ciuj ceestantoj. Unu el la fosantoj 
malvígligís, oni vidís, ke liaj krúroj fleksigas, klia mieho 
igas pala. Iu kunulo subtenis lin k diris: -Ne perdu la 
fortojn, estu viro! Oní mortas nur unu fojon-, Daiirigís 
tiam la laboro, i1i ensovis pli strece la piocon. Fine, la 
funebra tasko estis farita. Mi ne· fargesos la teruran 
momenton. La leiítenanto mem vicigis ilin apud la trnn-
ceo, kiu estís fokte tombo. Jeunu signalo lía, iu germana 

_ . sergento,. nomita.'Vilhelmo, pet automata>fusílo,tllitralis 
ílín senkompate. J1i falis, farante strangajn saltojn, mor-
tante k11n la kapoj k dorsoj sprucigante sangon .. ; Net<?sis 
finmortigí ilin. La leutenanto pafis sían longan pistolon · 
sur la malfelirulojn. Poste, kelkaj teramasoj per sovelilo. 
Mankis ankoraii j.eti teron al du; La serg,mto Vilhelmo 
malaritaueniris du pasojn. Unu el la viktimoj jus ~~s- · 
taris, kun mortinta vizago. -Vi ne _tusis min, murdistoj ... 
Sed mortígu min, ne enterígu min vivanta ... -petegis Ji. 
Tímn la monstro, per bato de sóvelilo, fortega bato, 
falcis la ka pon el la korpo. Oni finenterigis. i!in ... Mí ni 
povis mangi... Mi ne kapablis dormi. Mi• tuj decidís for-
kuri, apenau mía de¡oro korrieucus. Mi ne kunportis 
bajoneton, ear mi lasis gin en la korpo -de la germana 
ser~ento, kíam Ji venís al mi por preni la novajon ... Tiu 
diablo ne bucos pli da galegoj ... 

* • * 
tjnj aiískultis mute en la respublikana traneeo. L11 

forkurinto, kun strecitaj manoj en la kapo, singultis.kiel 
infano. La angoro de la forkurinto frenezigas la gardis-
tojn de la tranceo, kiuj eksaltas al la para_petoj. En la 
nokta malhelo, b fusiloj zumas k la_ mitraliloj tondras, 
tondras, dum aiídigas kriaj vocoj de komaudo k fajfo-
sonoj en la fasistaj linioj montrantaj malkvietigon k 
tímon pri atako... En la fundo de la !ojala- tranceo, 
la forkurinto ree dormas kvazaii trunko. 

·Dum la· Reakcio atakas, la Demokratio dronas en torento da·,vortojl 
e.Se ni votas defendl la Demokration, anlall ciuj kritikof, kontraü la forra konkurenco de 11li11f jdluzaj sistemoj, necesas esti pretal 
f11rl por QI la samafn oferojn ol foras la adeptoj de dlversctj politikaj doktrinoj. Tío estos fragmento tre grava el la pre-zo, kiun 

ni elevas p<1gi por asekuri la pacou,» (Vortoj de Eden en Llémdudne, 15. Olaobro 1957,) _ 

•La faklo, ke Mnssollnl kur<1Qas agnoskl publike la ltnlan invadon en Hlspanio, estas pruvo pri 111 ho11so Ira kiu-b11rakt11s 111 mondo, pro 
la provokemo de 111 diktatoroj k la malkurl!Qo de la demokratof.) (Vorloj dfl Orumbach, fin /11 franea -Parlamento, 27. Oktobro 19J7.) 
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• La 21. Oktobro oni ekzekutis 20 
virinojn en San Sebastiém; franca fa-
sistema gazeto <liras, ke la sola krimo 
de tiuj · virinoj. estas, ke . i1i fugis al 
Francia kiam la fasistoj okupis Bilbao. 
Nun i1i revenís, fidante al fasistaj pro-
mesoj pri plena respekto de la vivo 
al ciuj fugintoj k kaptitoj. En Francio 
ciuj rifugíntoj estis petataj pri elekto 
d~ zono por reveno; i1i pr~feris returní 
tra Irún k ... atingis fusilmortigon. 
e La itc1la ·gazetaro, intencante iel 
rajtigi la· plenan k malkasan ínter-
venon de !talio en nía landa, kulpas 
la aliajn pri tío; kioti ili mem faras. 
La ítala gazeto Btampa asertis ke ili 
ne sendis aeroplanojn al Franko, k• 
malgrai:í tío, Francio séndis al nía 
rzgistaro 1214 aeroplanojn por la mi-
lito. Estas vera domago ke tío nm· 

:estas romano k ne historio; alía estus 
nía situado ... •. 
o La 30. Oktobro, radiostacio Radio 
Bilbao anoncis la malkovron de kons-
piro en Bilbao kontraií la fasistoj. 
Tuj la provincestro ordonis, km:i. mi-
naco de-mortpuno, ke: cíuj enlogantoj 
liveru anta u olla fino de postmorgai:í.a 
tago ciujn armilojn al la ai:í.toritatoj. 
Ni demandas: cu la «liberataj» enlo-
gantoj ne estas kontenfaj sub fasista . 
regímo? Tian sintenon oni nomas 
«maldankemo• 1 
• Niaj trupoj, en sektoro de, Norda 
Aragono, observis la alvenon de no-
vai fasistaj trupoj. Nun temas pri 
negroj kiuj estas koma11dataj de italaj 
oficiroj. Eble i1i devenas el Abisenio. 
Certe Italia eltiris jam fruktodonajn 
rezultojn el la novq Imperio. Tiuj 
trupoj plifortigas la «naciistan• nttan-
con de la armeo de Franko. 
e La 1. Novembro, frumatene, la 
1rngla siparo spertis novan perdou. 

La sipo «Jean Weems• estas dronr 
gita, malgrau tío ke gi kunportis du 
observístojn de la Londona Komitato. 
Unu el ili estas la svedo Gustav V. 
Chasom kiu portis la kontrolan mem-
brokarton n. 0 520, k la alía estas la 
litovo Arnold Kiftf kun membrokarto 
n.0 501. La sipo, kiu transportis triti-
kon le lakton, pereis k la angla sipa-
m ro hazarde sin savis. 

Jen kíamaniere, malgrai:í la konfe-
renco de Nyon, la fasistoj malfortigas 
iom post iom la anglan potencon. 
e La kuraga fasista aviadilaro dailre 
atakas «militajn» celojn. La 2. No-
vembro, je la kvara posttagmeze; naií 
trimotoraj aeroplanoj bombardis la 
malferman urbon Lerida. La víktimoj 
estas 225 mortintoj (inkr i1i 50 infa-
noj kiuj ceestis lernejon) k 700 vun-
dítoj. La aviadistoj unue jetis la bom-
bojn k poste mitralís la stratojn. 

Pc:r tiu metodo, tre baldai:í. ni 
akiros la fasistan kulturon. 
a Al 11ia fronto de Ekstremaduro 
alvenis, 3. N ovembro, 22 laboristoj, 
luktintaj en andaluzia montare, de la 
unuaj tagoj de la ribelo k kiuj mm 
trafís niajn tranceojn. Ili estas kam-
paranoj de Stzviljo, ministoj de Río-
tinto k laboristoj el diversaj zonoj. 
I1i kunportas fusilojn, bombojn k mu-
nicíon, kion i1i kaptís al fasistoj dum 
pli ol unu jaro. Ili efike malhelpis la 
iradon de fasistoj tra la montara. 
e Ses cent hispanoj, kiuj ne povis 
toleri la fasístan kunvivadon en Alge-
ciras, fugis alveninte en Gibraltaro 
lastan semajnon utiligante diversajn 
rimedojn. Ili estis h(dpataj de kelkaj 
soldatoj. Pro tiu fakto, la fasistoj 
denove arestis amase. 
• La 6. de Novembro eliri~ el Como 
(Italia) nova divizio de «nigracemi_ 

Orela'Oarbo, la fama estelo» de la kino, ne estas 
la frívola pupo sed delikata progreserna virino; 
si, kun ali aj gravaj kinaj geaktoroj, stal'Os senhe-
zite npud l,1 hispana popolo. Nur ant,111 kcllrnj 
semajnoj, dum prlvata konversacio kun hispann 
popolfronla jurnalisto, si dirts plenemocie: «Se mi 
rajtus far! deklaraciojn en la gazetaro; mi asertus, 
ke en via terura milito nilr devas venid la popolo; 
nek mono nek armiloj sukcesos velkigi la fervoran 
de la respublikanoj. Tamen, kvankam la reg·uloj 
de 'miaj kontraktoj malpermesas al mi publille 
oplniadi, mi konfesas al vi, hispano, ke mi legas 
viajn gazctojn k ec morale mi suferas viajn dolo-
rojn. Antaü kelkaj tagoj, mi estis vidante, en 
kinejo, informan fllmon pri bataloj en Hispanio. 
Mi ne povis-evlti larmojn pro tiom da senkulp,1j 

· lnfanof detruitaj de la mitralo, kiun jetas kruele, 
de la aero, tre.malkuraQal k tre perfidaj homoj., 

VIZITO DE KORVO 
Vittorio Mussolini riknnc fanfa-

ronis pri scnpuna bc::mbnrdado kon: 
trnü la mizernjn vila~njn de Abisenio. 
Nun,' alia fllo de la monstro, Bruno, 
jus ftu¡ris super Vale11cio k bombardis 
la urbon. Multaj modeslllj labol'isféli 
domuj restis delruilaj pro la «he-
roajo,. La korvo, ido de lupo, ekve-
tu, is al Hisµanio la 16. de .Scplembro, 
el itol11 avladefo Ciampino, eub la 
lwmar1do de Kolonelo Fisco, kiu 
instrnis lin hombordi trnfe, nnstc1taü 
sovn~ajn ofrikajn k11banoj11, cüropnjn 
civilizifiljn urbojn, eble lcun permeso 
de la clfona Londo1111 l{omitato ... 

zuloj• konsistanta·e1 nau bataliono:. 
Unu el i1i estas la 24.ª Bataliono de 
biciklistoj, kiuj dum pluraj semajnoj 
elczercis en la církauajoj de Como. 

Kiel oni vidas, Mussolini !medas 
sencese «volonlulojn». 
e Kelkaj ekleziuloj, mr1latrntante la· 
predi k o j n de Kristo, pro pagan das 
daure k favore al fasistoj. En urbo 
Riga dum diservo en pregejo 8,1/aa-
cion la pastro F etler suprenlevis la 
Biblion k diris: « Nttn ní paroltt pri 
Franko». Unu el la ceestantoj nomata 
Eglitís, laute demandis tuj: «Kiun ni 
dcvns kredi, cu Franlton au la Bi-
blion? » Lí e~tis forpelíta el la pregejo 
k kondamnita al monpuno. 
• El Svisio oni sciigas, ke ft1s 
alvenis en havenon Genova 300 kva-
lifikitaj militistoj el Germanio. l1i 
vojagos tuj al insulo Maljorko k posté 
al urbo Seviljo. 

Malgrau tiu seneesa alveno de 
«volontuloj » la Londona Komítªto 
ankau anoncas la sendon de •volon-
tula»tlelegitaro al nía !ando por efek-
tivigi la ne-intervenon. 

Mussolini denove parolis pri la 
afero de la italaj «volontuloj• k aser• 
tis, ke ílí ne forlasos Hispanion gis 
kiam la milito estos finita. La fasista 
diktatoro povas cion deklari k" cion 
entrepreni; la membroj de Komitato 
pri ne-interveno estas tre «volouté• · 
surdaj k blin<laj. .,. . 
• La gazctaro ,,naciista» de Bilbao 
anoncis, la 30. Oktobro, ke 9.000 
maiíroj estas alvenintaj en fasistan 
zonon k ke alíaJ 23.000 mauroj nun 
faras militajn ekzercojn en kampoj, 
de Tefuano k Arcila (Mc1roko). 

Latí jurnalo Diru•io de eadiz nun 
estas 160.000 mai:í.raj soldatoj en la 
«naciista • armeo por savi civilicon .. , 
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' ALDON~ SA.GE'I'O Enladiplomatajmedioj, oni mult¿ 

·==== !dacas pri retirigo de . la «volon· 
tulol•, Onl akuzas pri ekzisto de almenau 110.000 italaj soldato/, bata• 
lantaj en Hispanio. Mussolíni k liaj reprezentantoj asertas modeste, ke oni 
troígas la nombren. Regas konfuzo, suspekto, prokrasto, stagno. 

Vane oni babilas pri la nombro da fasistaj volontuloi k ni volas helpi 
al disrompo de tiu •kontraufasista manovro». Car la ítaloj ne estas volon• 
tulof, sed regulaj trupanoj ordene senditaj de sía registaro, sufíce jam 
pri la •italaj volontuloj•l La Londona Komítato do, ne semtt konfuzon 
en aferon, kiu malgrau sia komplika aspekto estas tre simpla. Se la temo 
estall nur pri volontuloj, ni atendas forigon de la internadaj brigadanoj, la 
solaj volontuloj en Hispaniol Cio alía estas perturbi la pacon, cu ne? 
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NIA MUt\JICIO 
Valencia esperanti.~taro 
J, M. B.-Cedrillas, 
t•. C.-C11rtagcn11 . 
M. L.-Cocent<1ln11. 
V. R.-Barcelona. , 
J, ·o.-Sariñeno • • . 

· S. P.-Fronto Tcrucl . 
J. R.-Boltafia .• 
J. T.-Torrev!eJa. . . 
J. v.-Cartageno. • . 
M, L.-Los Jerónimos. 
M. W.-Angleur. , 

. O. S.-L11 Hui pe, , 
H.-Wandre •. , • 
0. C.-Antwerpen , 
L. 0.-Antwerpen , 
A L. --ttuy. . • 
J. t<.-Zaandam • • 
A. B.,--Arnslerdam. J 

H. H.-Zoandam. . . , . 
F. v, E.-Sonburg. , . . 
M, H, v. d. V.-·I<nollendam. 
A, R, L.-Jl.msferdr.m , 
f.'. v. d. M.· ·· l!irccht. . . , 
FLB Sekclo HI.-Rotterd11m. 
O. J. W.-Den tiaafi• 
J. J.-Hcerte.n ... 
J. Th. L.- Haarlem. 
D, L. Haarlcm • 
C, ··· Ymuldcn. , . 
V, D. L.-H1111rle111, 
O. D. A.-Luton. 

83'25 ptoJ. 
16 
12 , 
11 • 
5'2!'1 • 

15 • ¡; , 
10 • ¡; ) 
10 • 
20 
20 b. fr. 
20 
20 , 

1'> • 
16 , 
10 , 
O'l>O ¡d. 
0'17 , 
1 
1 • 
O'l\0 , 
1 , 
2 111 

t t 
2 • 
1'[l() ) 
0'80 , 
2 '611 • 
ll'lll • 
11'70 • 
1 sll. 

J. W, F.--Hull. . , , 
B. M.-Cowdenbeath. 
E. L 0.-London 
N. L,, .. Moonah . 
S. R. M.·--Biggln Hill, 
]. L.-li~ls!nkl 
H. Jl.-P1ir.lalllt1u 
B. W. ···Annemaase, 
f:,, V.-Brno ...••. 
Gr. Esp. Ouvrier.-Orleana. 
B. l?.-Nimes. 
11. V. ·· HouUles . 
0.--i\snleres. . . . . 
P. T?.-Villenueve le Rol. 
E. B.-Pt1ris 
Ch. L.-Meudon, 
M. 0.-Besancon 
B. B.--Macon, 
A.. J.-Mont Oavet • 
P. C,-Oyonnax. , • • 
M. A.-Sz,lnt Petersbllrg, 
WiiW W44 

2 6 sil. 
1 
216 , 
4/2 • 
2 6 , 

80 ffr, 
1 O 
20 
!íO , 
22 , 
10 • 
20 • 
10 • 
10 , 
10 • 
20 • 
60 , 
10 , 

;• 20 , 
, 6'60 • 

28 

NEKROLOGO 
l{-do Jim Coomes, 1rngia volontulo el 

Eolir.g, fo ria, sana Junu\o mortis en Belchlte 
en lo atako kontraií la rasistoj. Li ricevis 
ordonon st11rigi paflleg·on tute apud fosistaí 
sirmejoj. Kvankam II lwnsratis 111 dan~eron 
de tlu poziclo ll okupls la posIenon ~Is 
perHd11 kuglo tr11fls !in, !{11r11n snluton al 
lla memoro! 

ABO N MAN I ERO Nla gazeto ne ha vas fiksan abonprezon. 
Gi eldouigas nur per laiívola individua monhelpo de sia legantaro. 
Ni elektis titm sistemon car tíel, ciu krnma sumeto de tiuj, kiuj povas 
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaj, kiuj 
pro senlaboreco, au uliai kauzoj, ne p0vas pagi sían propran kotízon. 
Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas !)Or vi aprobinda k placa, 

pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj ogentejoj: 
0eNERALA INTfRNACIA ADRESO NEDERLJ\NOA. ADRESO 

nur por mono 
GUSTAVE FARENC 

M, l~ue Briec-Paln 
PollCel<l:or,to 1i'i944 Orleans 

. Oí~l.Ei\NS (Lolrcf) !-'RANCIO 

nnr por mono óe holandanoJ 
PETRO van der PLANK 

Van Speijkstraat, 48-1 
postQiro 24líM2 

AMSTERDAM W. Nederlando 
ANOLIO.-K·do O. MELTON.-2.!i Fowler Sir. Nechells, BmMINGHAM 7 
SVEDIO.-ARBBTAR ESPERANTlSTEN.-Barnhusgatan .8 l.l. ¡, n. b., 

PoslQiro n.0 íiíi411, STOCí{tiOLM 
BELOIO. - K-do M. DELFOROE. - 33, Rue de l'leigne, 

Post~iro 199!06, CHARLEROI 
REDAKCIA A DRESO POR C10 ALIA 
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POPOLfRONTA LETERUJO 
K. B.-P11rfzo.-NI pfenumas vfan peton 

en 111 koncerna foko. Oankon pro .·vl11j sen-
Cesaj klopodoj. Ni sclsa, .ke Cie k fü1m vi 
estas frntu lrnmarado k kunb11111l11nto. Ellto• 
ran bondezlron! ' 

J. B. T. «Nova Sento> • ..;;.B11rcelono,-NI 
bone nolis, kun danko, la enhavon de vla 
posIkarto k reciprokás amlkan senton. 

V, R. O. Parl:rn. - La <super:raciulol• 
estas fokte zelotoj, svebantaj super la bono 
k la m11lbono .. lli nepre estos forb11l11itoj per 
la forto de la faktoj, kune kun la balasto de 
siaj elcerbajoj. NI korespondos al vial fra• 
tecaj esprlmoj. Vi ricevos la mankant~n 
numeron. ' · ·· · 

E. L. (B. L. E, A.} Stepnez, Londono,-
Rlcevlnte salutleteron, .ni penos allngl res-
pondan. Danke ni agnoskas. vian laboran. 
K-do V. B. k ni ~iuj kore vln aalulasl 

P. Z. H. - Svendborg,-Se nla enkelo 
1rnkcesas, ni lníormos vln prl la l<-do, kiun 
vi prldemandas, Kun danko k estimo ni 
nolis 111 ceten:rn p11rton de via letero, spe• 
ciale tion, kio koncernas niojn geinfanojn 
en Danlo. 

l. B.-Londono.-Vla lasta tetero, klel 
Cluj el vi, ~ojlgis nin. (ji konsistigas bel11n 
pruvon pri v!a amikeco k taügas por nova 
konstato pri via fervoro. Ni jam forsendis la 
peIit11jn akzemplerojn, lcrom liu de num. 2 
tute eleerpita. 

E. L. 0.-Brentham.-NI kondolencas k 
dankas vin pro via valora helpo, Flaman 
a11lutonl . 

O. N. - Stockholm,..:: Vla &atala tetero 
bone alvenis, Ói entenas arnarajn k trafojn 
pensojn. Ni nun prfstudas planojn, samcelaj 
kun vla propono k Qustotempe ni komunlkos . 
al vi la rezultaton. Tradukilafojn el g11zetoj · ,,,. 

.__ ni rlcevis, kon~t11til!~ ~-~ja13.gg:~p~,,, D;rnke ni s11lutas vln p1e · a e> · · · ,._ 
M. K. B.-Uf11.-Ricevfnte vian leteron 

aen dato, la 9, Novembro, ne eblfs korn-
plezl vin 11kura1e. Dankon pro via alndono 
le intereso. 

M. D. F.-Villanueva de 111 Ser~nn.-En 
nfa numero 21-22, dato t. .Seplembro ni , 
kvitancis vian monsendon en r11 ko «Nia 
Mnníclo,. Amlkan saluton! 

~' R.-Oumferline.• Pardonu rilan silenlon 
en el tlu rubriko, far ni ne konflrm!s 111 rice• 
voI1, eaperante prellgi leteron pll rrue, B11ld11ü 
vi havoa Qin, reaponde 111 la vfa, pro kiu ni 
sincere d1rnkas. NI salutas vin popolfronte. 
V#JY/IY/l#.1r//,l',Yl//i#l//l#f//lRl#I//I//N''7UJYl#IN//l#N:l'IYIRl#l4~ 

INFORMEJO 
ONI SCIVOLAS PRI: 

t<•do Eberl lzidor. Lla antata 11dre110 estis: 
Socorro Rojo, Chambre 104, Albacete. 

K-do. Jozejo Anglada, c11lle Sltjer, num. 1, 
pral., B11rcelono. 

KORESPONDADO 
Simpla trilfnia anonceto 4 f. fr. 

A.NOLIO.-K· do~. R. M11rshall, ,La C11slt11>, 
Biggln Hill, Kent, dez. kor. kun aocia-
listoj en Sove!io, Hispanio, Cinio, Ce-
hoslovaklo,Japanio, Meksikio k Francio. 

HISPANIO. - Juna militmiiristo dez. Icor. 
kun Nord-Amerikaj junuloj, p, e. t., 
nepra respondo, Adr.: Manuel Bort, 
Capitania General, Cartagena. •• 

FRANCIO.-K-do. Carlos Lyraud, 6 Allée 
Mozart, Mendon. (Selne-et-Oise) dez. 
kor. kun Esp-istoj eksler sla landa. 

FRANCIO.-Junpopolfronlano dez. kor. kun 
tiuhrndaj junpopolfrontaninoj, Ne p ra 
responde, Francls Oué. cLea Halea» .. 
D11mmarie 11ur Lolng (Lolret). 
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NI KANTU LIBERE! 
fajfoj de alarmo, al la e11peran1istaro, 

venns el Nederl11ndo. La estraro de 111 tie11 
Federacio de Laboristaj Espernntistoj volrns 
cíes arenton pri jena doma~e spertira afero: 

En unu sekcio, duni propaganda kun• 
veno, oni kantis diversajn kantojn ínter kiuj 
ne mankis <La Espero• solenti himno de la 
esperanlisrno. Post kelkaj tagoj, 111 klubo 
ricevis strani:(ltn fokturon de la <Oficejo por 
Aütoraj r~aitoj) kun postulo pri pago de 5 
guldenoj, lail koncerni! lorifo. La esrraro de 
la Federacio esploris, enketis k .finfine kon• 
kludis, ke pro burokrata k negoca interpreto 
de tia filharrnoni,r aferú, almenail en Neder-
lando, la eaperantistoj devas pagi rnonon 
por le~e kanti, pli aü rnalpli agorde, la 
sotatajn slrofojn pri veno en la rnondon de 
paca nova sento, per flugiloj el íacila ve1110. 
La estraro de la federado sin turnas, al 
ciuj flankoj de la mondo, petante ii1forrnojn 
pri tiu ci grava hirnna r>roblerno, 

Tre volonre, ni profitas :a okazon por 
forl Dil11zon en nía mHita temo, dedicante 
momenton al la tikla financa rekantajo aldo-
nita suplemente ce la romanlika tekslo, kiun 
verse poluris O-ro Zamenhof k -rnuzike or-
na mis F. de Menil, cerle neni11m povinti: 
imagi, Ice faka organizo por defendo de lii,j 
profesiaj rnjtof, estu.s ~eno por eaprimo de 
boncelaj deziroj én hora akompano. 

5e Virpentisto rajtas mnn~i per si11 rabo• 
tilo; mu1,íkisto ankau rajlas viví per sia Jiro, 
per sia inspiro aü per sia talento sed neniarn 
per sia idea lo; tío estus sarna ofendo por ciu 
horna i"n carpcntisto jen muzildsto. Himno 
esras Mla voco-poezio kun muziko-de iu 
idealo, d•>klrino aü fervoro kolektiva, tia! 
narure, ~i ankaü estas kolektiva posedajo. 

Kiel civitanoj de Híspanio. kie tiorn da 
junuloj-po multa! milojl-fdlis k mortis 
kantante pri Ilmo. libero k paco; ni kura~as 
prn tío doni revo/ucian koni,llon al neder-
l11ndaj amíkój: kantu sen~ene, kentu ~ís rau•· 

. ki~o k tule ne atentu la trívilllajojn de splenaj 
burokratoj ofendan1e, anstataü defendante, 
la rajtojn de nia sarnide¡¡na kornponislol 

TRANCEA MELODIO 
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,n la tranCcoJ do la ccntnj 1cktoroj 

KIAM CESOS LA HISPANA MILITO? 
Sen larm11 vualo, la·cefmintstro doktoro Negrin sincere deklaris, antau 

rondo de jurnalistoj en Barcelona, ke la milito estas akra k gi estos ankoraií 
longa. Hispanio hardigis jam por tia evento, Atingi venkon 1 graveda je alta 
idealo, ne estas afero facila. Sed finfine gi venos, kiel justa premio 1 post mul-
tenombraj suferoj k amarz,j.•spertoj. Por homoj, daiíre batalantaj kontraií la 
despotismo, plia stupo en la doloro sajnas plia ekzerco en la tasko, au nur 
agrabla sanco, k\am la celo estas jam atingebla en la proksima etago. 

En Hispanio brulegas problemo, Nepras urge atingi unu celon: Ven• 
kobati la fasismonl Certe ni tion atingos, Kiel? Ciell ni, hispanoj, scios ple-
numi t1ian historian k avangardan devon, malgraií obstinaj baroj, malgraú 
potenco de !asistoj k ec malgrai:í. forgeso de demokratoj. Nía epopeo malko-
vris interesajn facetojn al kontrasto. Estas necesa la elrnzo por pruví la har-
don de la stdlo. Estis necesa nía drama por ekkoni la valoran k la efikon de. 
abundaj supozoj k multaj promesoj.,, Ne helpis nek helpas ¡_,Ji ti11, kiu pli em-
faze kriadis ai:í. bombaste rezonadis, ol tiuj anonimaj herooj 1 kiuj sHene k sen 
principaj egoismoj faris k faras fontojn el síaí arteríoj por fruktigi semojn. 

· Bedaiírínde, atentinda parto de la eksterlanda opinio rigardas Ja kon· 
vulsiojn de nia socia akuso kun timo ai:í. kun rlisrevigo: Timo pro •haoso» 
de revolucío, au disrevigo pro «manko» de revoludo. Inter tio k alío, abundas 
ankaú revemaj personoj, kiuj pensas pli 1 pri la ornamo de plafono, en kons-
truota domo, ol pri rezistokapablo de gia fundamento. Tarnen, nb angora 
semado transformigos siatempe en fekunda rikolto-jen kia sindonol-por 
ciui, por ciujl kvankam la fresa pano de lc1 libe1·ero estos pli sate bongusta 
por tíuj aktívaj fidelaj ami!rnj, ce kiuj neniam velkís la kurago por nia subteno 
nek la konvinko pri nía venko. Ili solaj estas memhroi de la klera amaso, 
ai:í.tentika amaso kiu ne fiaskis car tre sage k racie gi situas tiel malproksime 
de la gr~go kiel de la sekto. lli estas konscíaj cit1!1>ndencaj amc1sanoj; ili fidas, 
pro tio 1 je la hispana popolo, kiu batalante bravege spertas praktike la 
taiígecon-k la maltaügecon-de multaj teoriaj armiloj. 

La milito estas akra k gí estos longa! f en deklaro e ble pli interesa por 
Europo ol por Hispanio; ankorai:í. ni estas en la detrua sezono, Ni ne kulpas 
se ankoraü ne venas la ripozo, car bleko de kanono ne estas agrabla akom• 
pano por la dormo de najbaro. Ankoraü estas fortaj multaj dornoj en la vojo 
sur kiu trude ni staras pretaj forpeli la trudantojn. 

Óis tíam, nía <levo estas batali akre k longe se necese. Kvankam ni 
sopiras pri kareso de l,1. paco k pri cikatrigo de la vundoj, neniel k neniam la 
fiero por la kielo cedas lokon al la avido por la kiamo, La fino bezonas havi 
la aoreolon de absoluta popola sukceso. Ni ne imagas pri a!imaníera enin-
gigo de la glavoj, lalí arkaika metaforo, Ni ne pensas pri sentimentalaj tega• 
loj al la sento-sajne humana-mallongigi Ia..~aterian dai:í.ron de la milito, car 
ni scias, ke íu tro facila solvo ne estus fino,ied ñur provizora halto reflamí~ 
gonte la lukton post ia mensoga pai:í.zo, kun domaga perdo, sen profito, de 
miloj k miloj da vivoj k ankaú kun risko fotala por novaj masakroj. 

Frua fino 1 jen nía deziro; trafa fino, jen nía postulo el kío ni cedas e~ ne 
unu gramonl La popolo ne brulis militan kiam ~i, en plena ordo, proklamis la 
Respublikon, La popolo ne naskis militan kiam gi, en norma la rajto, voedonis 
balote por la Popolfronto. La popolo ne provokís milíton kiam gi, en sankta 
kttrago, respondis subite perfidan atakon k, per pugnoj k dentoj 1 renversis la 
monstran ribelon de mílitistaj kastoj, sur duono de la lando. 

Nía konflíkto, civila milito unue k skandala invado postr 1 estas terura 
plago, kíun ni devas líkvidl, per detruo de giaj ai:í.toroii por eviH al alies 
sultroj la pezon de simíla sargo. La milito estos akra k longa, laíi deklaro de 
la cefministrO. Nu 1 bone 1 estu tiel se, sub tía kondico, restas sf:kura la esenco 
ke la triumfo estos triumfo por eiuj braneoj modestaj de la hhpana popolo. 



LA RESTORACIA INDUSTRIO 
EN BARCELONO 

Car .ni kredas gin interesa al mul-
ta! Jegantoj, ni kopias intervjuon de 

. furnalisto al k-do Direktoro de la 
. Restoracia Industrio (A. I. G.) en 

Barcelono, eefurbo de Katalunio. 
· Jen kíou Ji dirís: «La A. I. G. funk-

clás sub la normoj starigitaj de la 
-kataluna Registaro; unue estis ko-· 
lektivigitaj 114 entreprenoj de tiu, in-
dustrio k poste oni dekretis la grnpi-

. gon de tiuj kolektivigoj en unu salan 
entreprenon. Tiu grupo estas gvidata 
de Direktoro, du Subdirektoroj, Kon-
silanto, belegito de lrntaluna regis-

' taro, Konstánta Kornitato k la Konsi-
lantaro de Entrepreno. 

Krom la 114 restoracioj, la Grupo 
h.avas kvin grandajn magazenojn; du 
por nutrajoj, du specía laj k alía mal-

· varmiga. Tiuj magazenoj estas kons-
truitaj post la kolektivigado. Ankaií 
ni havas fabrikon de kolbasoj, alían 

. de glaciajoj k alían por konservi ve-
g2tajojn; ni komencis en ili interesajn 
eksperimentojn por nía industrio. An-
kau ni havas specíalajn falwjn por 

.farpentí, pentri, kudri k. t. p. _ . . 
Nía laboristaro konsistas ~1 tri ~iT 

viroj k mil virinoj. Ciutage plii~as la 
laboro, ear la popolaJ restoracioj in-
tensigas nian industrion. De antau 
dek kvin tagoj, funkcias Popola Res-
toracio nutr,rnta pli ol ses mil homojn 
~íutage. Meze, la A. l. G. konsumas 
normale ciutage 250 l~ilogr.1111ojn da 
kafo, kio supozas 21.000 tasojn. Ciu• 
tage ni vendas ·plí ol 7.500 litrojn 
da bonkvalita hiero. 

La fínanca. situado de nia Asocio 
estas bona, spite la gravajn elspezojn 
de ni faritaj por la rekonstruado de 

· la hoteloj, killj restis difektitaj dum 
la unuaj tagoj de la ribelo, k la kons-
tantajn plíbonigojn, kí11jn ni faras. 

Rílate al financa situacio ni estis 
devigataj solvi malfacilaJn cirkons-
tancojn en multaí entreprenoj. La res-
toraciaj laboristoj ciajn malfacila10Jn 
venkis k ec atíngis krei rezervon de 
pli ol du milionoj da pesetof· en ban-
koj, k varoi, iduj ankau valoras plíajn 
du mí!íonojn. 

La laboristoj de A. I. G. enspezas 

POPO LA, FRONTO 

la tutan salaJron okaze de malsano ai1 
akcídento, k 50 °lo okaze de rnaljuneco. 
La As ocio konsístas el la boristoj _ 

· apartenantaj al du Sindikatoj U.G.T. k 
C.N.T. en fortaj k frataj rilatoj.» 

NE PORGESU! Vla regula subteno 
estas nepra kondico por normala 
duonmonata apero de nía gazeto, Óis 
fino Je la jaro, ni atendos raporton 
de nlaj financaj perantoj por fari kon-

. kretnjn kalkulojn, Cu nur unuíoje? Cu 
ankoraü pli obstine k bele dufoje dum 
tia manato? Vi mem pavas diri la 
respondonl Vi mem devas decfdi! 

POPOLA FRONTO 
MAR, 25, VALENCIA (Hlspanlo) 

tA NlGRA MENSO 
Persekntante senbride cían espri• 

mon de liberalismo, la fasismo dedi-
cas preferon al la frarnasonoj. La fra-
masonaro estas, por la frankistoj, iu 
speco de ínfera institudo, kiun oni 
ne pre ekstermu gis plej lasta k · eta 
germo. Laulonge de nía milito, pluraj 
centoj, se ne miloj; da framasonoj 
falis jam, traboritaj per la fasistaj 
kugloj aii pendigitaj su1; esafodo,. kíel 
en la «felicaj» tempoj de la Sankta 
Inkvizicio. En cíu urbo, en ciu vilago 
kie la fasísmo sukcesis regí, senlace 
gi elsereís la framasonojn k ekzekutis 
ílín, kvczau ekzemplo por la subjugata 
logantaro. Se iu framasono, timante 
la sekvojn de sinkaso, sin liveris 
naive al la murdistoj, unue li estís 
forte monpunata-se li havis pose· 
dajojn-poste lí estis enkarcerigata k 
fine mol'ligata. 

En tiu ei sovaga fortranco al ciu 
ideo pri homa digno k rajto, al ciu 
liberíga idealo, la fdsista malamo sin 
direktas speciale al la framasonoj. La 
fasistoj mortkomdarnnas la framaso• 
nojn senindulge, car ili konsideras 
ties celojn, kiel plej fortajn barojn por 
sía plano, starígí novan mezepokon. 

In ter la martirularo de tiu ci milito, 
kiun al ni trudis la plej kruelaj kastoj 
de la hispana reakcio, estas enkal-
kulita granda nombro da framasonoj. 

INFANA'lNTUlCl'O 
· La katolika fasistaro vere«zorgas» 

pri la situado de la infanoj, kiuj el 
norda zono· estis transportitaj al An-
glio, k por helpi ilin, speciala oficejo . 
stari¡.?ita en B i Iba o sendis pastron 
Gabana al Anglio por konvinki la 
ínfanojn, ke ili <levas reveni. 

Tiun taskon 1i intencis plenu.mi, 
Jau fasista sablona plano, per trom-
poj k mensogoj. Li diris al infanoj: 
«Ciuj infanoj devas reveni al Bilbao 
kie oni vivas place, ili <levas reveni.al 
la urbo liberigita de Franko per lía 
savanta armeo». 

La infanoj tion aiídante, ekploris 
La pastro paroladis ... k aludís al Ger-
nika «detruita de la ruguloj». Tuj du 
knabinoj ek-saltis k interrompis Jin 
dirante: -Gernika estas detruita de 
la fasísta aviadilaro k ni petas al vi 
ne paroli pri tíu bombardado, kiun 
ni mem suferis. Ni estas atestantoj 
k autentikaj víktimoj. 

La pastro ankorau aldonis: · 
-La profanado al pregejo Begoña ... 

Denove la infanoj interrompis: 
-Tío estas nova kalumnio k his• 

torio eies konata. Kial vi ne parÓlas 
. ·pri ra··pastfo¡-iñurcÍifafifé la'fasistoj? 

P,.istro Gabana kolerís k kriis: 
-Franko fusilmortigís neni'un 

pastron nek mom1bon! 
Tuj la ínfanoj demandis: 

-Kio okazis al pastro Ariztimuño 
k al abato Lecuona? 

-Tíuj estas fusilmortigitaj kiel 
kanajloj k perfiduloj. • 

-Nu, bone. Tamen ili estis pas-
troj kiel vi. · 

La pastro Gabana foriris, ne 
sciante !don respondí al la infanoj. 

Ec la infanoj konas pli bone la 
aferon ol ciuj demokrataj diplomatoi, 
car ili sen tas k pensas nur al faktoj, ne 
al cikanoj k nekonfeseblaj interesoj. 

AVIZO 
AL SOCIALISTAJ ~SPERANTISTOJ 

Pro fal'ita interlrnnsento, ekde nun 
POPOLA FRONTO estas ank111l 

havebla k rekre mendebla Ce 
l. S. E. 

Schledamscheweg 4 d. ROTTERDAM 
(Neaerlan<lo) 

«Ni batalas je propra defendo, ne nur por defendi la vivon de 1' popolo sed ankaií por protekti cinjn 
altajn valorojn, kiuj konsistigas la superan kondicon por vivJ. Ni batalas por defendí la Hberon de 

Hispanio, defe11dante la liberon de ciuj hispanoj; ec de tiuj hispanoj, kinj ne satas I~ liberon,» 
(Sa~aj vortoj el diskurso de la Prezidanto de la Respubliko, Emanuelo Azaña, en la urbodomo de Madrido, la u;. Novembro 19157. 



POPOLA FRONTO 

Obusoj kaj Lernolibroj 
(PRAOME.NTO DE LETERO AL SKEPTIKA. AMIKO) 

jeR intereM kunlaborajo de jam konata, al ni11j 
leg.intoj, espernntista kamarado batalant~ longIempe, 
te selooro apud Kordobo, en la fronto de Andaluzio. 

. Ne estu por vi str~nge, ke ni labo~as por forigi, gis 
la fmo, analfabetec:on ce la vicoj de nia Popola Armeo. 
Ni havas grandan íntereson por ke ne estu ec unu anal-
fabeto sen kultura kunlaboranto, apud Ji, preta instruí 
lel;:i k skribí. Sed ankorau estas io pli, la analfabetoj 
mem ege avidas lernil 

. Ne ciam falas obusoj sur la tranceoj;' kiam la mi-
traliloj silentas k cesas la plumba hajlado¡ en la rnanoj 
_de la soldatoj aperas la elementaj libroj por legolerní. 
Tiam, la oficíroj, kiuj-kiel mi-estis instruistoj antau ol 
la milito, kun la komisaroj, politikaj delegitoj k ankaü 
sergentoj posedantaj ioman kulturon, vigle kunlaboras 
helpante la delegitojn de la IY1tlico de Nulturo de la bata-
liono, en ilia tasko. Tre ofte, ec la majoro klarigas aú 
proponas solvon <le problemoj al kelkaj soldatoj, lduj 
satas la m~tematikojn. Fervnre komencas la soldatoj 
siajn klopodojn P.Or skribi vortojn, uzante la genuojf\ 
!del skribotablon. Tiuj ci lecionoj estas preskaú ciutagaj, 
se la. Stabo ne ordona!:: a1akon; tiel la kulturo, mal-
rapíde sed konstante, kreskas, 

Vi skríbas al mi, ke vi ne pavas komprení kiel, tiuj, 
«kiuj havas sían vivon sub konstanta risko•, kapablas 
okupi la cerbon krnante la signifon de A, B, C ... Cu 
vere vi ne komprenas tion? é:u sajnas stranga tiu fakto 
al vi? Perm,su do rernernorigi ion al vi: atentul 

Forpasis jam unu jaro de la dato en kiu komencis 
nova epoko en Hbpanio; nova epoko ,n kiu, ciu terla-
borísto aii stonlaboristo, kun klara intelekto, kurago k 

mi1itaJ<apab1o, rajtas komandi brigadon aú divizion ~ar 
inteligenta proleto povas, sen ia ekonomia baro, estí 
regula oficiro en la nova armeo de la Respublíko. Sub 
tid novoj !rnndicoj, estas logike, k¡, la soldatoj emas k 
deziras studi. lli sopiras scíí plil Ili konstatas, ke ciuj 
vojoj al superaj postenoj estas nun malfermitaj antaú 
ili. La kulturo estas mirinda slosilo por jama efektívigo 
_de multaj r¡,vbj. é:iuj deziras lerni por studi, k studí por 
scií pli, k scii plí por eniri en la aviado aü en la tanka 
fako, kio signifas pli da milita valoro k pli da ek0nomia 
rekompenco, krom forta íntima placo. 

Plie, en la tranceo regas enuo kiam oni ne batalas. 
Tiam ciuj, kiuj scias, legas dum la malfehcaj analfabetoj 
envías siajn kamaradojn, kiam ili, kun jurnalo en mano 
au stare antau murgazeto, rielas k meditas. L'.iutage 
venas la leterportista ka poralo. Li portas skribajojn de 
la patrino, edzino, fianéino aü alíaj familíaj etuletoj. 
Tiam la legokapableco fiksigas plí funde. 

Cu vi do komprenis jam la gravan rolen de la IY1ilico 
de la Nulturo. é:u vi povas kompreni la a!ternadon de 
obusoj kun legolibroj, de pafilo kun krajono? Vere estas 
ia surprizo, tiu emo al klerigo subite vekiginta sub la 
bruego de obusai eksplodoj. Tiuj • pknkreskuloj" kiuj 
cee:,tis vespere al niaj lernejoj, dum proksimaj pasintí:lj 
temµoj-pli por visi la vilagan tedon ol por emo al 
scio-estis la unuaj ímprovizitaj k kuragaj· milicanoj, 
transformiginte poste, laú <lekretoj de la R<'gístarc;,, en 
tre displinataj soldatoj, kiuj, dum paúzo en la parapeto, 
strece tenante pafílon ínter ambaü kruroj, kurbigas sian 
spínon legante lernejajn librojn speciale eldonitajn por 
la batalantaj analfabetoj. 

Salvador DASI 
lnatruletn ka) leillenar,to tn la fror1to apud Kordobo 
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(RESUMA HISTORIE'l'O) 

Antail. la brutaca re11pondo de 
J11panio al la sugestoj de la Brusela 
Konferenco, cu eblas .es peri, ke hi 
dernokratioj reagu pll vigle ol ontaií 
la cinika konduto de Id eiíropaj 
fasismoi en la Hispana afero? Eblo 
Ja ekzistas . .Sed neniu seriozn mo-
tivo por esperi. 

Lai1 la prei:edencoj de la his-
pana kazo, la demokratioj konsi • 
deros plue la Orientan konflikton, -HA, HA! .•. ne de la justa vidpunkto sed de la ._ ___ _.;.. _____ ____. 
vidpunkto de siaj imperiali11maj ..-------------, 
lnteresoj . .Se por savi tiujn, nece-
sas rikani la prlncipoln de justeco; 
tion faros, sen ajna skrupulo, la 
demokrataj potencoj. 

Tiel do, C:inio agos Sll~C rigar-
dante en aliajn direktojn ekde nun 
mern . .Se ne, se ~¡ n11ive esperas, 
ke la demokratioj decidi~os linfine 
haltigi la impertinentajn pasojn de 
la invadintol, la disrevi~o povas 
veni tro malfrue. 

Tre probable Cinio, kiel Hispa- - HE, HE! .•. 
nio, same kiel tiuj minacataf po- ~---~-..;..c.;.;.... __ __, 

poloj, kiujn estonte atakos la ra-
bh1toj¡ tiuj popoloj senescepte 
forlasataj de la pacem11j nacioj, 
estos fatale devigataj sin jeti en la 

. brakojn de la potenco, kiu estos 
preta savi la viktimojn de la lmpe 
rialismaj 11petitoj. Tiuj, kluj volas 
eviti 111 konsekvencofn de tiu ne-
ev i teb la sinteno de ·la atakilaf 
landoj, devos fari ion pli ol vane 
parólaci. Povas estl !ro malfrue 
klam otii ·vidos sían blindecon ... 
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-SAJNAS /'\ENSOGO ••• 
k1AL VI TOLERIS LA MOKON~ 

._µLJV. Veroj ignorataj 
'- En l11 jaro 19116. 111 Hisp11n11 
-.... '\__ / ,.-- Registaro estis ngnoskat11. ee de 

#"/ Ger!nanio k de !talio, kiel legltim11 
, :-,._t: 1ieg1storo de memsta111, sende• 

penda nacio. Ncniu diskutis 111 Qi 
la rnjton, regi sian landon s11me 
!del iu afn 11lia legitima regist11ro. 
Cu ~¡ ekde 19116. atencis aü ofendls 
iei ltalion k Germanion? Tute· ne, 
Tío ne malhelpls 111 fasistajn regis• 
tarojn. sendl soldatojn, kononojn, ._ _________ __. aeroplanoin k. t. p, kontrnü ni11 

...------------, pnpolo, de1rui centojn da urboj k 

- HU,HU ! ••. 

vila~r•j; rabi sendef~ndajn sipojn. 
it;11io k Germanio agnoskis ,la. 

ribelu,,,jn k neniu protestis. En l11 
1. n. civliizitaj landoj, granda nom-
bro dc1 jurnal<,j, kiufn legas 111 kleraj 
k ricaj klasoj, Instigas siajn regis-
Iojn imiti tiun decidon. Tamen, en 
la ribela teritorio estas nenio, kion 
oni povus norni registaro (se ne n•• 
gule almerrnü puhl1ke sajnan111 io 
norma la) nck esla~ Konstituclo, nek 
le~aj insti1ucioj, ncK ·nacia armeo ... 

Cio Jimi~as al anoninrn komitato 
.----------.,----, el generaloj, kics oficial" sidejo 

esras Burg"s. Kiuj esIas ~iaj mem• 
broj? El kie ili cerpis !'inn· regpo• 
von?.Sur kiu po¡.,, ,la volo ili sta,,,s? 
Vunnj dcm~nd.,j! Jen la solaj jurel 
bazoj de po1enco, kiu pretendas 
estis agnoskata kiel le~eca estraro 
de Hil'lp~nio, k klun ,,gnoskis. du 
aiítokratioj pro la fakto, ke ~¡ oku-
pas duonon de la llrndo per ekster-
land;,j trupoj ... per la trupoj de la 
agnoskintoj k rnarokaj cvolontuloj, 
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Mi, generalo Franko, sendito de Di~ k savanto_ ?e la hisp_ana 
popolo, akre k indigne protestas kontra1;1 Ia kalumm_aJ mensog~J ~e 
la fíaj rugaj bandítoj. Unue, mi ne estas rtbelanto. Mt nur es(as p1a 
patrioto, kiu volas regali la karan patrolandon per m_od~rna_, Just~ k 
krista11a regímo, helpata de l'.'1 idoj de lY;ahor:ieto. La rugulo¡. obstm~ 
koncraustaras miajn homecain klopodo¡n. Ih do, estas la r1beluloJ, 
k ne mi. Jen mía pyorg~amo: . . . ,• . _ 

Se mi venkus, m1 gv1dus et:, Hispamo la. ple¡ ~ª! gan hbero_n. La 
índustrimastroj havus la senbndan ra¡wn, dtspom Je la lc1bonstaro 
Jaup!aee, kun pkna Jibereco pri salajr-oj k labortempo. Ja estas la 
mastroj. kiul bone konas la bezonojn de la produ~tad~ la postu~ojn 

. de la merkatoj k de sía privata monujo. La labor1sto¡ siav1ce ra¡tus 
obeeme ekzercadí sían metíon, senzorg~ pr~ la da uro de }a. la?ortago 
aií prí la laborkondifoj k aliaj bagatelo¡. Ahflanke,. la du_ngt!~J ne p]u 
estus eksoluatataj ail subpremataj de la Sindikato¡ k m1 ra¡ttgus thn 
devige ali'gí mian Nac1ecan Partion, kiel «volontuloj de la Laborfako•. 

La nuna enlanda milito jam bone preparas la grundon k p!ugas 
gin por mía estonta ekonomia sistemo. Plej grava kailzo de la 11;ond· 
krizo k de la senlaboreco estas, ke ekzistas tro da produktanto¡. ~a 
milito parte sol vos tiun problemon car gi malaperi~as la tr<?abu!ldaJn 
homojn. Post mia venko, k kiam mi estos ek~ekutllf t~ la JudoJ!l, la 
ateistojn, la framasonojn, la esperantis_tojn_ k emJn alta¡n st_at_dangeru-
lojn, restos konvena nombro da laboiy,to¡ Pº:' glat~ cert1g1 la pro-
duktadon, sen timo pri senlaboreco. Tmcele mt ankm.1 zorgos per tre 
forta armeo. La demokratio estos reprefentata per Parlamento de 
generaloj, bankinoj, gran<lbienu!oj, monóhin'.)Í k past,roj, ~¡ kunvenos 
d'lJ, tagojn jare. Ties membroj e~tos elektataJ rekte ae _mt mem, por 

. eviti genojn k kapdolorojn al m1a.amata popolo. . · · 
La tero estus dividata inter la aristokratoj, kiuj famrn ne havus 

la rajton kulturi gin persone. Tiu honora tasko es~us e~sklt:zíve r~zer: 
vata al la kamparanoj, kiuj estas kompetentu!oJ. Pn la 1:ifanoJ m1 
patrece zorgus, l<iel vartistino. Mi ne plu permesus, ke om_ senkorn-
pate trudu al ili nenecesan instruddon, ~1!~ preteksto de kl_eri_g?, Ekde 
i!ia sesa jaro mi aligus ilin en Nacía M1ht1st~ Junularo, k1e !11 restus 
gis sía soldatigo. Mi ne sole estas bon~ nacn~to sed '.'mkau fervora 
internaciísto. Tial mi ne uzas sole h1span0Jn en mia armeo,. sed 
ankai:í mai:írojn, legianojn k diverslandc1jn «volon_tul<;?jn_•. Mt e~ 
intencas stc1rigi la «Internacíon de la Ordo», al km cm¡ k:uJturaJ 
potencoj povus aligí, kiel ~kzempl~ ltalío, G~rm~nio, Po:tugaho k la 

. nova Hisranio. Tíu nova Internac10 celus s1rm1 la. soc1stat<;>n, el_ la 
atencoj de la sova~a bol~evísmo, komuna malam1ko de é1uJ c1vi-
lizitaj landoj. 

Memkompreneble, sub mia estreco, éiuj sindikatoj, pseiídokul-· 
turaj k proletaJ organizo¡ estus konsiderataj kiel .etatdangerigaj, s~d 
mi starigus institucioJn, harmoniigantaj la mastrojn k la labonstoJn 
per ínterkonsenta agado kolektiva, sur la bazo de absoluta resp~kto 
de la laboro al la kapitalo k inverse. Tío signifas, ke la mastroJ ne 
pretendu enmiksigi en la laboren k labori mem, k. ke Ia laborí~toj 
ne celu alproprigi al si la kapitalon de la mastroJ. Cm ludu sian 
rolon en la nova socio! · 

Kíel ureas ell moderna ordema stato, mi starigus grandajn kon-
centrejojn por malliberigi la malkontentulojn, la obstinulojn k la 
diversajn specojn de malr1mikoj de la nova Patrio, kiujn ne necesas 
mortígi rapide sed nur iom-post-iome ... 

La antikvaj kutimoj k moroj de nía granda glora raso estus reho-
norígataj Unu el la unuaj estus, ke la mortkomdamnitoj · estus 
vívante bruligataj k la Inkvizicio estus reorganizata. Finfine, por 
montri, ke mi ankau estas socialistema mi elektus la unuan de Majo, 
kiel Nacían Festotagon, dum kiu mi specíale indtus, per solenaj 
diservoj en la pregejoj, al la senpardona eksterma lukto kontrau 
la barbara Marksismo. Kaj, supren Hispaniol! 

F. V. DORNO 
(BBL0 10) 

Origlnale verkita en Esperanto por POPOLA FRONTO. 

CONSUMATUM EST 

Epilogo ~e "Barbara Humaneco"<*> 
Sajne nekredebla, jen la kruda no-

YaJo: La baskaj infanoj, rífugíntaj tn 
Ang1io, estas resendataj al Bilbao. La 
unua ekspedo jam okazisl Cu necesas 
komenti tiun fakton? Ni provos aldoni 
kelkajn vortojn, bremsante nian plu-
mon. Ni volas restí tre objektívaj en la 
elmontro de níaj sentoj tiurilate. 
· Oni komunikas el Londono, ke la 
infanoj •reventls al siaj familioj». Lau 
la koncernaj informoj, tío oka2as •lau 
peto de la gepatroj mem•. Nur la sen-
temai homoj, kiuj kapablas kompreni 
la tragedion de Nord-Hispanio povas 
kapti la veran stncon · de tiu gepatra 
voko al la forestantaj ídoj. Oni poli as 
imagí la konuinkojn procedojn uzatajn 
de la nunaj regantoj de Baskío por 
atingí la konsenton de la turmentataj 
gepatroj ... Cu ílí rifuzus -la •inviten•, 
peti la revenan de siaj gefi.loj? Tíu-
okaze, pensu pri la puno, kiu trafus 
ilin tuj. Cetere, estas facíle anstataili 
la subskribon de la sentimaj rífuzintoj 
per ilia propra nomo k prezenti sen-
mankajn skríbpetojn tute falsajn 
tamen. Kíu kontrolas? Kiu atestas? 

Eé se la gepatroj_ avídus revidi k 
havi kun si la ínfanojn, cu ne estas 
memkompreneblajo, ke ilí ja preferus 
lasi la amatajn filetojn provízore en 

. Anglio, pot ev!fi aliHla dangeron de 
""terurega 'milito;kfeS''díkón· lá infanoj 

jam spertís k tía! ili estis ellandigitaj? 
Sed ne. Franko, lakeo de la fa-

sistaj sangavidaj díktatoroj, liaj mas~ 
troj, bezonas politikan efekton. Eble 
1i supozas, ke per tío li sukcesas kre-
digi al la mondo, ke cíuj-gepatroj k 
gefiloj-vivas kontente sub lía jugo k 
arde deziras montri al Ji sían fervoran. 
· N enian pli rafinitan teroron povus 
elpensi cerbo de fasisto. En la retínoj 
de la infanaj okuloj, fiksigis por eíam, 
antau nelonge, kruelaj scenoj, kiujn 
i1í neniam dumvive forgesos. Nun oni 
forprenas ilin al la samaj lokoj, kie an-

. korail cío estas ruinoj, kie estis masa-
krataj tiom da iliaj amiketoj kfratetoj ... 
por ke íli denove vidu terurajojn, eble 
por ke iuj el i1i eeestu la lastan mo-
ménton de sía patro, trapafita de la 
kugloj de la ekzekutanta pikedo. 

La malfeliéaj etuloj estís evakuitaj 
cele al humanigo de ía milito. Tíon oni 
proklamis siatempe. Kio farigís do, · 
tiu angla humaneco? En certé;lj busoj, 
de demokrataj ei:íropanoj, paroli prí 
humaneca kompato estas profani 
sanktan principon, estas hipokriteco, 
estas unuvorte kunku/peco. Gratulin- · 
daj estas la piaj katolikaj episkopoj · 

· anglaj. l1í almena u klare k malkase 
volis «_donací» la infanojn al Franko. 
Ili plene sukcesis en sía plano. Kon-
sekvence, ni gratulas ilin senrezerve. 
Rezervojn ni havas ~ur por tiuj, kiuj 
povis eviti tiun nekredeblan mons-
trajon k toleris gin !ro neiltralece.,. 
. (•) Vidu POPOLA PRONTO-a (N.• lJ). 
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EÜ-ROPO SEN PULSO 
La problemo de nía milito utas, esence k fakte, la plej grava afero en la nuntago de Europa. En ci tiu 

~usta momento, lakontinento trovis pretekston por devojigi la publikan opinion k distri gin el disrevigo, pro kom-
. pleta fiasko de ciuj klopodoj por arangi la konflikton. Titt preteskto estas la konfrrenco de Brusela, kiu celis solvon 

tie la afero en malproksima Oriento kun senefiko paraiela al tiu de la proksima Okcidento . 
. Post la teatra ludo de Úenevo, post la interkonsento de Nyon, post la malkvieta grumblo de Parizo; mal-

longe, post 1a hispana dramo, kiu restas sensanga, la audaco de la fasismo guas novan komedíon en Brusela. 
Felíce por ni, la streca energio por libero estas morala tre-
zoro, neelcerpebla ce nía popolo. Mankus al ni armiloj, helpo 
k mono; kiam oní pensus, ke nía fatala sorto estas malvenki, 
tiam, la lasta hispano oferus al la mondo belan lerionon pri 
sia digno. Tion oni malfacile povas kompreni en eksteriando. 
Sajne, aliaj landoj estas pli impreseblaj por la arogo de 
la diktatoroj ol por la profunda leciono de nabla po-
polo, decidínta ne permesi al perfiduloj k invadintoj vendí 
k distrancegi gin enmeze de la europa indiferenteco, kíu íel 
estas belpo al la krimuloj k modernaj barbaroj. 

La amasoj ~ni kuragas fari akran asertonl-tute 
fiaskas (*). La autokratoj uzas ilin kiel obeemajn ludilojn. 
La amasoj progresie perdas sían kapablon reagi. Jé mallonga 
distanco de ilia historia jugo, trovígas la disfalo de la !ibero 
por la amasoj en Germanio, en Austria, en !talio, k. c. En 
kontrasto, nur la tríumfa revolucia levigo de la rusaj amasoj. 
Tute proksime staras la poemo pri libero de la amasoj his-
panaj, poemo de radiantaj strofoj. Tamen, la impona ama-. 
sego el homojde la demokratíoj, malgrau tío ke ili vivas sub 
liberala regsistemó, ne efíkas konkrete pli ol la inertaj 
amasoj de la díktatorecaj regimoj. Duro disvolvígas la estonto 

--de la civilizó; la ama.soj, freinde al la carmoj de homa spirito, 
toleras, ke la stulteco, la hipokríteco k alíes barbareco, kun 
tiu de iliaj propraj gvidantoj, muldas ilían sorton. 

Jes. La amasoj tute fíaskas, ve! car se ne sufícas la 
hispana ekzemplo por skurgi ilían instinkton k pusi ílin kurage 
en la glacian zonon de la kancelarioj k de la kompromisoj, ili ja malhavas cían agadkapablon, kompromitas sían 
estonton k meritas cion malbonan, kío povas veni al ili. Kia ajn estu la destino de H í s pan i o, ni pavos 
sendískute-:-kun fieroJ-·sJosi civilizan aií naski novan periodon. Nía ekzemplo estas unika, enmeze de la senmoveco 
de la amasoj; nía obstino en la lukto estas la sola roko elstaranta sur la movig'?bla sablo de lil eiíropa kontinento. 

(•) Honoran esctpton konel1tltr••• kempreneble, la elltaJ homol ve•lnt•I por hatall kun ni,•~ lel h•lpl nin. Sed Jo ni ne poslul .. llon-nl vol .. mlllton por n•nlMI-
Hk llu et artikolo temas prl tlo, sed nur prl aluteno de v .. tal amuoJ, klujn ne akuas la okozlnt•i<>l mem nrk la a11llloboro de klorvldel fervlltuloJ. 

AÚSTRALIA KUNLABORO 

MENCIO _ OH SEBILLER PRI VOLON11JLOJ 
Bona amiko de Hispanio k entuzlasma leganto 

. de nia i;razeto el Victoria (Australio) kompilis 111 
belan artikoleton, kiun ni tre plezure aperi¡¡-ns: 

tl1 povua eetl trovlta, en la tuta klasi~a literatuto, pll trafa 
peco por ilustrl la nunan teroron, en Germanio k ltalio pri la 
cvolontuloj, rilate His1n1nion, ol la jena?l Cu ekzlstas io plí trafa 
por klarigi 111 provojn de la Hiriera autoritato por misinterpretl 
k jeti falsan lumon sur la !lloran verkiston k !ojalan amikon 
de la libereco? 

Esta11 nenio, en la verkoj de Schiller, pll kortusa ol tiu prl-
skribo .pri forveturo de la Hesse-anoj al Ameriko por serví al 
Oeorgo la 111.' de Anilio, la Hanovera re~o, kiu devie tiutempe 
(1775-85) batali kontrau ribei'o en sía kolonio. Preskau ciuj sanaj 
junuloj estis devigatal, kiel dresitaj bestoj, Ir! en la flnon de 111 
mondo por defendí fremdajn interesojn: En KABALE UND 
LIEBE, (Intrigo kaj Amo) akto 2.', sceno 2.', estas befa dialogo 
lnter cambelano k l• virino de la duko; si ricevas de II rican 

donacon de Juveloj k ekkrias: ckiomege la duko devis pagl por el 
tluj Juvelojh La c,1mbelano respondas, ke ili kostis al li ec ne 
pfenig-on: cHiel'~U 7 .000 germ11noj iris al Ameriko; ili paiis por 
cio>. La virino demandas: «Cu ili estis devig-at11J?> «Ho, ne! Diol 
Tute nel lli ciuj e"'ª" volontu/oj/ /{clkaj trokuratuloj imperti-
nente demandis, kion rlcevis la princo pro tia ekspedajo, sed nia 
gracia mastro, pune al tlo, 1r111rsigis llin sur la ptiradplacon kie 
llin oni pafmortigi:i. Mi 11í1di/\ 111 fu~ilojn krnki; mi vldis la cer-
bajojn disjeti~i sur la pavimon, dum la tuta armeo krlis: «Hurao 
por Alneriko!, La cambelano dauris paroli prl kelkoj sirantal 
scenoj: pri írenezo patrino kurnntn pikmeti nian fnfanon sur bajo-
neton; kiel novgeedzojn _oni dishakis per sobro; kiel tondrantoj 
tamburoj dronigi11 la kr{ojn de la popolo, por ke Dio ne nudu 
Qiajn preQojn ... 

Post tio, In virino n11üze ekdiras: -<Por 111 JuveloJn! 111 brullg111 
la flamojn de I' fnfero et: en rnio koro!> Sed si csprimas esperon 
eu la ekzilitoj revidos sian petrion. «Dio nur 1ci11s pri tiol> res-
pondas la eambelano <car en la urba pordego, ili sin turnia k 
ediaüis: Dio estu kun vi, lnfanof, edzinoj. Vivu nle bona princol 
Ois la t1.12"0 de la fina ]uQado, kiam ni ilin revldos ... , 

Reglnald B A N HA M 
Yfctorl1 rAhtrallo) 

En Frnntio, spit~ al amíkoj, . la mnlnmikoj nun pretendus aktive pravíéi oían alarmon! 
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'NIA KONSCIO JAM KOINCIDAS KUN ALIES l<ONSI_PEROJI 
En Mero/do de l!sper,111/0 (1\'!, Novemhro 1957.) 
ni ~uas la leg11do11 de boneg11 arlikolo sub tiki11 
titolo <La ru~a lingvo>, Kvnnkum sen suhskribo, 
Ira koreklaj frazol fluas la serioza slilo de la vele• 
rnn11 kolego T.:o lung. Lerte, lo¡¡ike k honeste, la 
objektlv<1 redakt<!ro forvisos la 11bsurdain kalum•· 
nlojn, kiujn sat,Ione skribac;,s, en tiillerio, kon• 
trni1 E.wer11nto, 111 germ<1naj p/umhcrooj. Tio jt1m 
estas de ni tru scidl~ k anl<d11 de ni mem tre ofle 
direle, sed nial vortoi, bedaúrinde, ciam s¡¡jnéls 
lomele 1endcncaj. Tial nun estas por ni agrnbla 
11plrlt<1 ripozo pé!roligi afüoritutan, voeon en niaj 
p11~ol, reprodukrinte, kun_invi10 al medito por niaj 
peiílrnlol legantoj, lo 11a~aj11 knnkludojn el 111 du 
l11s1aj p11r11grafol de ta menciira 11rtilwlo, kies 
ai1toro, m11lgr11ü anonimcco, ne povas knsi "mn-
rajn sperloin pri la krudilj de111a[?ngoj uiur·pantaj 
la regpotencon en 111 klera Germanio, kie nía verda 

·mov11do l.im liel hele uriladis ... 

•Pni devc:1s konstuti, ~e tre logikaj la nuntempaj germanaj 
plumherooj ne estas, kiam í1i skribas pri la mondlingva afero. Male, 
ili montrigas kelldoje treege naivaj k arogai; car kutime ciuj ci skri· 
bístoj, kiuj skribacas pri nía afero, ne havas ec nebttlan imagon pri 
gi. Ni memoras an!rnr,1ií., kiel antau apenau du jaroj íu ne tute neko-
nata germana verkísto--- laií propra konfeso-unufoje ce radío aus• 
knltis Esperanto-lecionon, poste drinki.s glaseton da brando (1) k 
arogis moke kritiki Esperan ton ptrblike ll1 

LA rrnDAl<CIO 

Nin, esperantistojn, mírígas nur la fakto, ke ~uste la regno• 
germanaj gazetoj, ec tíuj, kiuj pli frue apenaií publikígis ion pri,ni 
(t'V(J1/d. Beobochtel' en Koln, ekzemple) prísilentis la 25;00 Universalan 
Kongreson, kíu okazis en la sama urbo, k prísilentis ec ke la nací-
socialista cefurbestro persone salutís la esperantistan Kongreson; 
nin mirigas ke la germanaj gazetoj nun ti.el fervore publikigas arti-
kolojn prí ni k ni.aj arangoj, kvankam en senco malfavora. Ni povas 

esti tre kontentaj pri tío, car la germana publiko vidas, el tiuj ci artíkoloj, ke nía afero ankorau vivas, k · ni mem 
povas cerpí el tio ia konvínkigon ke ni estas forto, pri kiu ec en Germanujo oni ankorau atentas. Ju pli oni volas · 
sufoki tiun forton, des pli gí kreskos k etenrlígo::;, precip~ se oní pravas konti•aiíbatali gin per tiaj malaltaj rímedoj: -
mensogo, kalumnio, primoko. Super tíaj malaltajoj, nia glora ideo sin svingas en la purnjn a1tsferojn, kie gi tronos, 
kiel belega suno, neatingebla por la nigrigantoj.• (El «Heroldo de Esperanto• 12. Novembro 193/.) -·--- ..... ·-·-···--.... -·-------------------·~----·.---------------

lft0Z&ll40 
• La Ministro prí Financoj k Eko-
nomío deklaris, antau kelkaj tagoj, ke 
la enspezoj pri stataj impostoj kreskis 
lastatempe tre kont,rntige. Komparo 

· de Septembró k Oktobro !mn la samaj 
du monatoj de pasíntil jaro, montras 
'pliígon de sepdek kvín milíonoj k 
duono da pesetoj. La pago kreskas 
regule en la ttita !ojala teritorío k 
pruvas, ke la generala fina nea situado 
de la !ando sen cese plibonigas. 
e Grupo da frnncaj fervojistoj alve-
nis Hispanion por vidi k koní aspek-
tojn de la partopreno en nía batalo de 
la fervojistoj, pri fíes tekníka helpo k 
pri ílíaj ínstítucioj k labororganízoj. 
Tiuj estimataj amikoj vizitis Valencion 
k poste i1i iris al Madrído, kie ilí salu• 
tis k kunvívis momentojn kun inter-
naciaj volontuloj k hispanaj batalan-
toj. Forlasin te nian landon, t\uj kama• 
radoj kunportis vi van impreson -i,ri 
la batalo por la Libero k promesis 
agiti f_avore al nia popolo. 
• Pli ol mílíono da dolaroj est!s 
kolektita en Usono de la «Amikoj de 

. la Hispana Demokratío", kiun pre• 
zidas episkopo Paddock helpe de kvín 
organizoj por subteno al lojala His-
panio. La rezultato de tíu monkolekto 
kontrastas kun tiu ce la Amerika Ko-
mitato Frankista kíu 6ukceói6 atingi 
20.000 dolarojn, en la sama tempo-
daiíro. Jen elokventa statistikol 
• Dum vizíto al Madrído, la kata-
luna Komisaro pri Propa~ando paro• 

< 

ladis prí la tasko farita tiucele. Inter-
alie Ji diris, ke el fotografajoj de 
iufétnoj murditaj, 1í sendís kopiojn al 
Papo k al Mussolíni, kun · klariga 
letero, La Papo' respondis en k;italuna 
lingvo, dírante ke la fotografajoj forte 
ímpresis lin sed ke Ji not,,s la rnankon 
de fotografajo prí la pastroj murditaj. 
Kiel respondo estis tuj senditaj al Ji 
lctlkaj fotografajoj de pastroj, kíuj 
aperis pafante en fasistaj tranceoj al 
hispana popolo; i\i estas provízit¡¡j 
per pístolo k fusilo. La Papo ne res-
pondis al tiu nova senda jo. 
• Eble estas oportuna k interesa 
afero rememorigi !don asertis kelkaj 
francaj jurnaloj, la jaron 1936: 

«Generala Mola díris: Mi asertas, 
ke ni eníros Madridon post kelkaj ta-
goj. • !Je Temp6, 20. Oktobro 1936. 

•La falo de Madrido estas neevi• 
tebla, • /.,e Temps, 22. O!<tobro .1936. 

«La naciista armeo baldau mal· 
fermos la pordojn de Madrido•. be 
'femp6, 25. Oktobro 1936. 

•Madrído estos kaptita lcomence 
de proksíma semajno.• be Temps, 31. 
Oktobro 1936. 

cFranko, ce la pordoj de Madrído, 
donacas novan tempon por la ka· 
pitulacio.• ÍJ' Echo de Paf'is, 7. No-
vembro 1936. -

,Hodiau nokte ni trinkos kafon 
fam en Madrido. » l.,r, Temp6, 8 No· 
vembro 1936. 
• «La naciistaj trupoj eniris Ma-

dridon.• be Jour k bs 11/afln, 8. No• 
vcmbro 1936: 

« La Stabo de Franko di ras, ke 
morHili:í okazos' la efektiva okupado 
de Madrido.» Paf'is~llledi, 9 Novem-
bro 1936. 

«La' korikéi-6,;~dei<iaé-,,-e-~furhcrj'am • 
estas nur afero de. kelkaj horoj. • ~• 
Jnur, 11 Novembro 1936. · _ 
• La 12. de Novembro en maroka 
urbo Tetuan kelkaj centoj da mauroj 
protestis antau 1a oficejo-de la fasista · 
Supera Komísaro; ili kunportis pla-
katojn, kíuj tekstís: «For Franko k 
liaj agentoj» •Ekde la 18. Julio 1936. 
iris al Hispanio 150.000 mauroj. Ne· 
níu revenís. Ni de vas. vengi ilin». 
Fasistoj dísigis ilin .. La rez1.1lto estis 
60 mauroj k 20 hispanoj mortíntaj, 
• Jen la signifoplenaj vortoj de la 
plej d-eca reprezentanto de la •arja 
raso, granda k blonda», la malgranda 
k bruna Goebels: «Kiam ni starigis 
la <levigan mílítservon, ni alfrontís 
dangerojn, car, ni -devis -. organízj se-
krete la armeon a'ntau ol la mondo 
trovigos kontraií plenumíta fakto; ttit-
same okazas nun rílate al nia ekstera 
politiko. Kiam estos la 'momento mal-
kovri nian ludon, multaj kiuj nun ri· 
detas, -vekigos kun timol · 

1am ni 'tímis la 'diplomatajn kon-
ferencojn; nun estas alía afero, ni ce• 
estas neniun. Ankau ní pagas neniun 
tributon k neniu kuragas nin minad. 
Cu tío estas tiranio au skandalo? 
Ne, tío estas ke ni malpermesas la 
fremdulojn interveni en niajn aferojnl 
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POPOLA FRONTO 

iABDDl5TO ~t ITALIO. VOLONTULO (N UISPANIO 
-Kial vi ne migras al Abisenio?-admonis severe la avara pnintis!o, 

donante al li, tre malsate, la petitajn kvindek lirojn-Tiuj ci estas jam la laslaj¡ 
komprenu tion bonrl Mi ne estas rica ba,1kiero; estas fusa negoco pruntedoní 
al senlaborulo unu centlmon kontrau la hazarda gal'antio de unu iiro. 

Al AfrikoL Al· Afriko!... Forirí malprnksimen de cío k de citijl Al 
Afriko por mfüti aií eb1e por mortí. Sed la morto estas ja preferinde plí loga 
ol tiu ínfera vivo en la ma)ríca vilago. Ekde la entombígo de la patro; ekde 
la fermo de la fabriko, la knabo neníel sukcesis trovi lokon, kie perlabori iun 
pecon de pano. Al Afriko do, m,1lproksímen ... Ankaií la frato jam forveturis, 
antaií kelkaj jaroj, al nekonata lando por tenti la sancon, !del Ií diris. 

Tiamaniere, Gíovanni, ítala fraiílo, decidís rekrutigí, kiel volontulo, por 
la ítala imperia armeo de Abisenío. La ekzameno ne estis longa. Dudekduo 
da jaroj estas tre bona rekomendo por la solda ta metiol Finfine, iun vespe· . 
ron, ce fino de Februaro, Ji forlasis Halion. 

La nokto estis grandíoza, saturita de steloj, en la mirlnda golfo de 
Napoli, kíe la naturo kantis pri la guo de la vivo. Li ne aspektis malgojel La 
vojago, la ·nova sfata al )des renkonto 1í ekveturis, la pensoj, ke la patrino, 
tre maljuna, jam solvis la problemon pri sia ciutar~a pano, forblovís liajn 
dalorojn. Li sukcesis atingi pension por la .mild« patrino, oferante gravan 
anan de sía salajro; sed Ji place spiradis pro tío, car definítíve malaperis 
angora penso, cefa penso, en lía mízera vivo. La sipo nagadís silente sur 
maro du tagojn. Poste, gi haltis en haveno de lctn<lo plenplena de suno, 
}ando belega kvazau urbo el Italio. Akurate, antaií ol la e1sipígo de la roto, 

. la komandanta- oficira diris al la soldatoj: 
· -Ni estas en Kadiz, en Hispanio anstataií ol en Abisenío. Dum la 
traveturo, oní elektis nin por la granda honoro intervení en la hispana milito 
kontraií la ruguloj, por la triumfo de l' Fasismo. Mi estas tute certa, ke vi 
ciuj akceptos plezure tiun gloron. Tamen, cía malobea, ec malgrava, estos 
rigore purtatal Memoru, ke vi estas italaj soldatoj; la timo, ribelo k fugo 
ricevos la punon de morto. Vivu Mussoliníl 

Kvazau grego sekvanta la vojon, signíta de pastísto, centoj k centoj 
da junuloi, forlasintaj siajn hejmojn por gajni sían mangon, trovigis sur 
fr.ernda,tero, devigataj,ataki popolon, kiun ili ne mala mi~, kiun iJi ne konis 
au kiun ili l!b1e ec povus esti amantaj ... La sekvo estis rapida, kvilzaií filmo, 
Giovanni vidis batalojn k b;italojn. Liaj naivaj okuloj rigardis la ternra¡ojn 
de impanaj vundoj; ilí vidis akumuli lrndavrojn sur kadavrojn, lduj putradi~ 
sur la sama kampo kie i1i falis. Cío sajnis inkubo; senkonscie Ji lcredis morti 
eíam, kíam obusa eksplodis; sed 1i ciam restadis en sia posteno, pafante 
sencese ne sciante kontraií kion, per la moderna mitralilo, kiun óni konfidis 
al li. Lí ne zorgis prí la pafcelo; kvankam per konfuza maníero, Ji komprenis, 
ke li plenumis abomenajn agojn. Tie la sola k reganta lego estis la morlo. 
Oni mortigis por mem ne morti; jen eiol Lía vi lago, la hej rno, la pall'ino ne 
estís ío alía ol grízaj remernoroj. Venís kolekto da tagoj en ripozo, kio estis 
nur auguro por gravaj okazintajoj. La ofíciroj alparolis la trupojn. Ili legís 
telegramojn: «Estas nepre necese venki tuj spite al cío. Proksíma batalo estos 
la plej peza sed la lasta; de la norda de GvaJalajaro gis Madrido, la marso 
estos facila antaií fiaskinta malamiko. Urgas detrui gin jam por ciam. Kaj 
la milito tuj estos finita ... » Ho, kia vana dezirol 

La 'ofensivo komends ce la tagi¡1o. Sen bruo oní antaueníris kelkajn 
kilometrojn. Subite aiídigis akra zumado de aeroplana motora; poste, alía k 
aliaj. La cielo kovrigis per nubo el flugiloj ... -Surterenl-ordonis la oficiroj, 
k la batalionoj obeis tre rapíde. La soldatoj atendis, kun strecaj nervoi, la 
kuglojn de la mitraliloj. Sed, tre surprize, falis pluvado de flugetantai paper-
folietoj. Giovanní prenis unu. Gi prezentis alvokon en ítala linrvo. Ói diris, 
ke en la alía flanko postenís italaj frah,j, batalantaj vere volante por la paco 
k libero; ani petis tial ne pafi plu kontrau ili. 

SE:d en la dua flugado, la oficiroj ordonis pafegi. Kia aiídaco, tiam 
regís ee la. respublikanaj aviadistoj responde al atakol Giovanni neniam 
vidis tiom da fajro. Neniam Ji vidis, dum tuta nokto, tiel altajn flamoju.sub la 
eielo. Neniam H vidis rrtortí tiom da homoj. Kaj tiam, en mezo de la haorn, 
okazis stranga fenomeno: Tra la nokto, potenca vocego, parolante ítale, 
superisla bruegon de la eksplodoj. -Ni ankai:i estas italojl-diris la Jai:iti-
gila.:.._Ni ne luktas kontrai1 vi; forjetu la armilojn¡ venu al nía tranceo; ci tie 
estas vía pano, vía laboro k vía liberecol Ne ofendu popolon, kíu defendas 
sían propran · sendependeconl Giovanni ínstinkte ekstarigis forlasinte la 
mitralilon; li eliris de la truo, kie Ji jus kusis, k ekmarsís antauen. Hipnote, 
kun rísko je pafo, rekte li alpasís ínter mortintoi, ínter ruinoj ... 

Li ne povis haltí; estis pli influa la forto de tiu voco de la símpla 
vero. Solena vero, kíun nur nun Ji plene komprenis. Liaj okuloj kapablis 

· percepti rdlektojn tra la densa mallumo. Kaj, finfine, jam ínter kamaradaj 
brakoj, li §venís tre milde pro granda emocio k grandega gajo. 
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Jen la malkonfuza celo de 
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.71/ la 'Hispana o/irino 
Dedicita al Do/ore:, 
lbarruri, ,Pn:iiouaria, . 

Ne \rnntis romancojr, hidalgo(•) al vi 
Ne ravis vin k,,nre nol>e!a t.ilvi'. 
Vi rortis .mizeron sm· Viíl In dors', 
Pro la sargo kripli~is In tors'. 
Ne kuris vi flngre sur fortepian', 
Car mankis al vi ec malfrda grizpan'. 
Vi restis eterne sen mono, 11en hav' 
En la kcla fo~cj', en la knv' ... --· · · ,. -
Ne portis vi vesfojn el lulrn-magazen•, 
Nek estis kusanla sur silka kusen'; 
J11 1111 ku11cn' lmn lo luksa vcs1' 
Es!us tutd maldec' por la nest' ... 
Ne kantis vi e,,rme pri la patrnland', 
Car ~in posedadis r,1bi:;ta l,1 band', 
C:.:ir estis en ~¡ nur mizero kilj ee111': 
La k~n!lld' estus nur rekvlem', 
Kaj preni3 lus!lon per kruda vi mnn', 
Por sendi h, kuglojn al frunt' del' tiran' 
Al ciu ral>isto, al ciu fHsisr', 
!{aj kun féra vi marsis persisl'. 
Por la liber·, por la homdigno 
Mmsadis vi kull n,~insigno, 
Bravbatalante kun la frat', 
Hispana labornl-soldat'. 
Por la lergrund' ni la kampuloj, 
l{aj por la pan' al laboruloj, 
Por vivo ~oja al infon' 
La glavon le\·i3 via man'. 
Minnco por la Frank-l>andito, 
Ne estas vi bezon' de lito, 
Kunluktulino de la vir' 
lndan1a je la rnondudmir'I 
Batalu brave eis la fino;. 
Amala nía hispanino, 
Kun grandeslim', kun sentotrem' 
Yin flugu mia kor-poe111'f 

N. 5. PARGAC:EVSKIJ 
N•ntalie, 5ovct-Unlo 

(•) Htdal&o-Ju11kro, funa nobelo, 



8· 

/ .. NlA:. MUNICIO 
· V11lencl11 eaperanIisI11ro • · • 
Or. Nova Sento.-B11rcelono. 
B. H.-Pozobhrnco.;a. , • 

. ,e, r',-:-Almanaa . . , , . 
1(, K. -Caaaa lbalíez • • • 
J, M. B.-Calloa11 de Seirura. 
P. S. -~Centro fronto • • • 
M. D.-Tan¡er • • • , • 
A. M. -Callosa de Segura .. 
P. S.-Urgel • • 

· A. P.--Albacete. 
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POPÓLA PRONTO 

lNFO IiMEJO 
ONI INFORMAS: KB 

K•do Pronclsko Haidrrer, s11nQls adre:rnn. 
L11 nunn adreso est/1'11 S. R, r., 22 C!. 
Albcc:cle, Hlspanlo, Li bonfurlds, 

1(-clo Jozefo Berkopek, 21. l~:.tl. Sr)corro 
Rojo Pliuo Altoznno 70. A. Albncete, 

· sert~s sían lrnrnaradon lvo Dobusek. 

ONl SCIVOLAS PRI: 
K-do Jo·tdo 5panner, nüstra balalanto de 

l11ternacla Brlgado. UrQas informo) pri 
lia sorto k adreso. 

1 _ _,__,,.,#~~,?'_,~, $11i1JN',1,,),illiliiWl~'?IH 5.1, .. 1:1~ 

NBNBCijSÁ: '.:saNKULPIGO -
La malabundo de bonkv11li111 papero estila 

peza domaQo ·por nia g1:1zeto; kiu devige 
aperas lrnn tre malbela aspekto kvank~m hr 
Qeneral11 arimQo,eatas .feritll kun la kutrma 
akurnta zorgo. NI klopodas k esperas solv1 
bah,lou lo prohlemon, sed intertempe, ni 
pela:; ni 11!11j, korni leg11ntoj rnemori ke 111 
milito trudns nun Blajn rigorajn postulojn, 

POPOLfRONTA LETERUJO 
F. R. 6.-·Melbourne,-- Resume· ni ret1• 

pnndas vín: Generi:lo Miaja plue g,vidr.:; la 
· Centran Armeon. Li .ne estis anstalauita, A .. 5.-Caspe. • 

N. j.-Orebro. . 
H. C.-Palkopln¡:r •. 
E. O.--J-11rn01111nd . 

. 100 
20 
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10 
2 

_.""''"'-"',,,...-""""~...,..,...,._._,,.........,......... Kolonelo Ortéga estis. k ·re.11t11s sub tie!> 
av.kr. KORESP.ON DA OQ · komandocn la s~ma zono. Ne li: sipo <Li-

berli1d, sed <Juime !> estis treege d11maQit11 
per 111isttn1 eksploclo e~ C1!,rtag~11n, ~red~l>le R. L.-Slockholm .. 

J. T.-.Skc1rblacko . 
O. N.-Haslehol111 • 
O. R. -M11larhojdcn. , 
SLEA -kongreso,• Huskvnrna 
L11b. Eap. Kluho, -Amotfora 
Kunv. tramlatoJ,•Slockholm. 
LBÁ .. --Oablonz (6. • donaco) 

· A, D.---Chust, , ·. • 
A. P.-Parnu, , . . 
C. P.-Vaulx en Velín. 
J. W.-Morlaix • . . 

· J, V. --Prah11 • , • , 
Qr, Bsp, d11 Tr11va11.-l.llle, 
J, B.· Llllt, , . , 
l. ~. l~. -Rotterddm, , • • 
8.-Or!eana . • • , , • 
Gr. j:\sp. Ouvrler. •Orleans. 

·L12b. Esp. So~ieto -Z11greb. 
- ~sp. Í{IIÍbo. :.11ósltovlce. 

O. K.-Amsterdnm. . 
K-do, O.-Amsterdnm. 
D. v. M ... -Arnslerd,1111. 
f'l.E 8ekcin,---Leid,;n . 
H. t. H.--Amslerd<1m , 
FI.E Sekcio /i. • f?otterdom,. 
W. H.-Rottcrdom . • 
D. J.-Rotterda111. . . 
B .. ~l. L.-Rotterdii111. , 
A. d, K. • Goud11. 
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0'50 » 
l'M > 
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Slmpla trillnla 11nonccto 4 f. fr. okazigit;i de embuskitc:¡ •fasistoJ en ma Mler-
H!SPANIO.- K-do lose M. Bernabeu, _Ram• gardo. Pcr s:cografia landkarto. aperín!". en 

· bla 24, Cnllosa de Segura (Alicante) nia 11.• !! vI komprenos la. nqvan m1l1ta11 
dez. kor. kun k•doj de e. 1. k intersanQI situ11cion. Ni perdis Malagon k la norda/n 

. postkartojn, leterojn k ll. gazetojn. regionojn, sed sukcesis ekpeli J'a maiamikon 
en gravaj i¡ektoroj, Krome ni faris bonegain 

CEf-!OSLOVAKIO.-l<arel Dvorak, Casl11v p,·ogresofn k konkerojn en Aragonaf frontoj, 
1211, C, S. R., kolektcs k lnters. P. M. k Prl ro nombro da enlo~antoj vi pensu, ke 
il. postkartofn, kun e. l. Skribu leleron ki-:1in <1lprok1:1imiQas ien ajn la f¡ankistoj; la , 
ai1 iL poslkart. se eble aerposte. Enmetu. loQantaro amase forkuras al nia terit~rio: 
kelkajn P. M. uzitajn en h~tero. Kvan!on Jcn ·elokventa popola balotado! Lu fos1sto¡ · 
kontrnü kvanto. Certe res p. Já ne h11van, problemon pri lokigado- k zor- · 

:SOVETIO.-Por perfekti~i en 111 hispana goj aJ rifuQintoj. Pri ·C11banellas. ni ne scias; 
H·11gvo. mi bezon1>11 belliterolurajn his- sed onidiro cirkulas 'pri lia morto. Almen11i1 
p1rnlingv11jn librojn lli pavas esti rn_al• la fasistoj prisilentas liri. · Elkoran: saluton! . 
novaj. uzitaj. Kontr111l ili mi sendos ~ion J. N.-Hogo,-En la venonta numero ni 
deziratan, prefere rusojn llbrojn, Jurna- publikigos vlan · komunlkon, 1dun ni lom 
lojn, vortarojn, ktp. Eügeno 81inov, malpiiigoa ear la· tekstq estas longeta·por 
Novo-O!zeevo (Mosk.vo), lnternat!onal• niii gazet,). Ni 11lte taksas vinfn klopodo.jn, 
nil prospekt dom N. 14, Pri alcurnlil ckspedo de la hulteno ni Zutgos 

HISPANIO.- Juna kamarado du. kor, kun sed komprenu lll barofn. Koregan ·salutonl . 
eiulandaj esperantistoj, Adreso: Antonio ·. J, R. li.-Ooteborg.-Ni. provos. h11v!gl ./' 
Sanchez, Mayor,2tí, 5=_111101111 de_. 5,e~ur}l. ,: 41.,~l_¡}JJ;.,de_~ir\ltA,n-r~.IIM!l!W! celo, = •,;,.,,..,::--.-•~··(Alfc<1nfe},--.~,-.-. ". ··•.• .•.• , , .. - . . .• 11 6t1Cfo11kon a! v1kil k,doÓ.proa llllOI}• 

HISPANIO.-- K-do Antonio Marco, Leni11 79, cita désegno. Ni studas vian sugeston prl. 
Callosa de Segura (Alicante), 17-jara nova foko, sed kredeble I1e por tuja tfekti-
dez. kor. k. e. l. k intersan~i poslkarJojn, vig-o pro ,e!czistantaj malfocilaJoj. 
leterojn k il. g-azetnjn. J. B. T.-(N. S.) Barcelono.--La mi,n-

HISP.I\NIO. · !{-do Angel Sadab~, Cnspe, sendon de k-do T. T., kiun ni dan kas, ni 
StrMo García Hernandez, 14, rlez. kor, kvilancos ~ustatempe. J.11 anlaüan (15 ptojn.) 
kun prolet,,j espernntistoj pri revoluciaf ni Jom konfirmis en ni11 numero 2ó.• sub 
temoj,pre.::ipe kun francaj k anglui k-doj, llteroj J. B. l?i111te al via rimnrko, kornr,renu 

MAROl<O .. - K--do M Dodo, Benoliel 16, ke ni celas speguli lid ele la r~ktan karakte!on 
T · d 10 '¡ e ¡ precii,e Cinio, ele la popola b<1_l<1_lo. Afie nr trompus n111j11 

anger, ez. < r. <, · .• 1 ,' p M lef"antoln l\Ü mIsiníorn1us llln, j¡ ne temas 
prefer<'I& k.un. g-esk0 !I,~l• nlei s. · '' • pri artífika propag-ondo sed pri disv11sIigo 
P. K., k P1 opaga nclilJl ¡n, de la vero, kiu vole nevolc, estas tia. ---------------------------·· A. C. S.-Victoria.-Aparte ni per poslo 

respondos vian satéllan leteron k penos 
koniplezl vln iutl vloj petoj lntertempe, elko• 
r•n dankon 111 vi k al k•dino V. H. Certe ni 
skribos anlrni ai si. 

A BON M A N I E~ O Nía gazeto ne havas fllcsan abonprezon. 
Úi eldouigas 11ur per laüvola individua monhelpo de sía legantaro. 
Ni elektis tiun sistemon car tiel, cíu kroma sumcto de tiqj., kíuj povas 
pagí iomete plíe, ebligas la ric\:!von de agl'abla legajo al multaj,_ kiuj 
pro se¡¡Jaboreco, au aliaj kaiízoj, ne povas pagi sían propran kot1zon. 
Tíal, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobincla k placa, 

pagu vian liberan abonon al íu ajn el niaj internacíaj agentejoj: 
ÚENf.lULA INTf:RNACIA ADl!ESO NEDERLANDA J\DRf50 

nur por mono n11r por mono (:e h-:;,landanoJ 
GUSTAVE FARENC P·E TRO van der PLANK 

65, rlue Br!se-P.:ii11 V11n .'.>r>eiJkstrollt, 48-i 
Pnsl~el!knnto 1~944 Orle~ns posr~iro !Wi/142 

ORU'AN;'i (Loir;:I) fl/i\NCIO AMSH:IIDAM W. Nederl.:111cll'J 
ANGLIO.-·-K-do O. Mf:LTON.•-lllí i'owler Sir. Nechclls, 8IRMINGHAM 7 
SVEDIO.··· ARBET,\R f.SP[~R.l'.\NTl~HEN:-B11rnhus:¡-iiton 8 1:i. g. n. ti., 

Pus•~iro n.° 55,ttl, STOCKtlOL~l 

Bt:L.GIO. ·- !{-do M. DEU'ORGr. - M. Rue de Heigne, 

POPOLA 

1-'osl~iro 19910ó, CHAl?LEROI 
HEnAKC!A ADRESO POR C10 ALIA 

Fl?ONTO --·· Mur, 25, Valencia (Hispanlo) ., ________________ .,. _____________ _ 

A. lnsIiIutC1.--Ord~onlkldze.-•Entuzlaeme 
ni grntuln vin pri via laborplano k kura-
~ig11s vin al pluo studado k lern11do por In 
bono de lit tu:a homaro. Flaman saluton! 

D. J.- Roteráamo, - Via starpunklo jam 
estas ~usta k deca laü nia penso. Estu cerra, 
ke ni mulle ~ojis legante vian traían leteron k 
konstutan1e viajn sentojn prl ni11 ·afero. 

R. E.-Guadalajar11.-Ni dankas vin pro 
vlll mond.onaco k tre speciale pro via v11loro 
servo lndlkante al ni la ad~eson de k-do 
O. H., ol kiu ni- tuj send11s 111 koncern11n 

., !cteron, NI pil frue enketis sensukcese k 
knnservis ,,nkorau 111 leteron el Svisio. 

K. te C.-Viarmes.-NI enketas rekte k 
perla gazeto k Qo.jus povi informi vin lmldaü. 

J. S.--H11arlem.--Estu cer111, ké ne ekzis-
lns videbla motivo praviganta vian timon. 
Ln siluacio ne estas sama nun, kiel en la 
Nordo k la perspektivoj fa estas tute aliaf. 
Ni per letero respondos la vian, · kiel cble 
plej bald~ü, k sendos la petitojn ad~esojn, 

Al kelkaj.-Pro el~erpi~o. tute m11nkas al 
ni 111 numero 20-21. Ki11 amil<o estas tiel Qen• 
tila havigi ¡2in al nia redakcia kolekto? 

• < 

PreaeJo de J. Olmoa, Aliceote, U, V11lenci,1 
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INfOR.MA BUL'TENO INTE.A.NACIA Pf:ll HfSP/:4NA l.UKTO l<DN'T'RAÚ LA FA~ISMO 

ELCoNo oE GRuPo LAeoR1sTA ESPERANTISTA VALrlT(I" · 
AEOA.KCIO KAJ AOMINISTRACIO: ST~ATO . M A. R, NU'M. 26 tll ti (Oispanio) 

KRISTNASKO LA VERO ESTU NIA ADVOKATOI 
. · . La brita deputito miljoro Attlee, k liaj akompanantaj kolegoj, komencis 

En la malnova Eilropo, ec por homoj, plenumi sian promeson disvastigí la klaran veron, kiun ili vidis okaze de 
indiferentaj al la mitoj de la kristana religio, jusa vojago tra Hispanio, Tamen, la sobra vero, kiun proklamas nun aiítori· 
havas ian carmon In ciujara jubileo pri la tataj lipoj, estas nur okula vero, car la jura vero estas jam sttfiee konata. 
nnski~o de Kristo. Eble ne estas fremda 111 Jesl pri nía rajto k pravo, honeste neniu povas dubi, eé ne la dikta-
tio la rneteorologio de ci tiu sezono: Ne~o toraj statoj, kiuj abomene atakegas nin sen antaiíaj ofendoj niaflanke. La 
sur kampoj k rigora frosto pelas la homojn funebra Komitato de Londono evitas singardl:'me lrnnkretajn deklarojn pri tiu 
al paca kuni~o en familio, apud la kares¡i punkto. La <liplomata rondo jongle kasis la etikajn principojn, f,mmte mal-
varmo de la hejrna forno, dum Legendo, lertajn kapriolojn por ne fari nor·malajn posojn ... Sed rnalgraií. tío, en la 
tiu milda feino, spinas sinsekve la linon de cifona Komítato-kvankam en gi abunde grimarns forgitaj cinílrnloj-neníu 
siaj naiv,ij delikatoj historio!. delegíto estus kapabla superi la rekordon pri senhonteco akceptante: unue, 

Kun cerbo iomete forgese11111, multaj ke iu legitima registaro, ahrnpte atakata de ribelintaj militistoj, estas egala 
plenkreskuloj satas ank11lí rememori prl la en rajtoi, antau la lego internada, al la perficla bando; k due, ke ajna !ando 
infanaJ tempoj ce la kristnaska epoko, kiam povas esti invadita de fremdaj regulaj armeoj je preteksto de gíaj privataj 
la simplaj revoj efektivi~as, en agrabia k problemoj. Ni ripetas, tre laiíte, ke neniu kuragus publike defendí, per .propra 
<loica realo, tra la artefaritai brancetoJ de buso, füm absurdan doktrinon. Neni11l nek Germanio, nek !talio, lduj aplikas 
simbola arbo, pli nü malpli sar~ita de ludilof la metodon. Nek Anglio, nek Francio, kiuj aplilws ... la kc nsl:'11!011. Ne, mílfoje 
k marcipano. Sekvante la turnojn de la nel nia rajto-la Rajtol-neniel estas en jugo. Tíon ciuj agnoskas, almenaií 
fabela spinilo, estas afabla ripozo k tasta en la kalaj eeloj de sía propra konscienco, spíte al la triviala forso de banala 
plezuro fesli, apud tablo, en kara akom- ignorado, kíun ludas ehle por trornpi sin mem, trompínte jame neniun, la 
pano, la naskiQon en Betlehemo-cu vero? grandaj demokrataj potencoj de la kadukígínta Europo. 
cu fant_azio?-:--de la bona Dio-infa~o, filo La eksterlandaj delegacioj, vizitantaj la urbojn k la frontojn de la 
de Maria edz111o de Jozefo la carpent1st0 ,. Respubliko, ne bezonas defendí nian rajton, pri kies pureco ne ekzistas dubo 

En la m_oderna tei:npo, la bas 11 voco de en kapo de amikoj k malamikoj. Por tiu bonanima, sed tro simpla, celo ne 
la krlstana¡ pastroJ ripetas la vokon: «Paco valoras la peno eluzí la plandojn de suoj au la kaucukon ge automobilaJ 
sur _te~o inter ciuj ho~oj kun bo~a ~ola?~I• · radoj. Sen rekta vojago al Hispanio, kiel sen rekta veturo al Cinio, oni scias 
Optimista aklamo, kmn an~elo¡ P1.e dtrts, tute trafe sur kia flanko staras la morala vero. Nu, k la falda vero? aií pli 
ª! la tuta ~ondo, okaze la humila ~~s- vulgare dirite, la vero prí nía forto, ne la vero pri nia raj to. Tío, nur tío, 
k1~0 de D10 sur pajla kuse¡o, nur varmigita ricevas definitive plej altajn kotizojn éirkaií la temo de diplom?.ta babilado, 
nature dank' al spiroj de mulino k bovo... La anglaj k francc1j parlamentanoj, honorindaj gastoj, durn kelkaj 

Pacon al homoi knn bona volo, •• ho, tagoj, de niaj obstinaj emocioj, povas malkovri novajn-mirín<lajnl-aspektojn 
kiel bela k satata melodiol Sed, ho ve, kiel · de nía epopeo. Ni, la hispanoj, en nía historia tragedia, ne jam nur havas la 
rikane ~¡ sonoras hodinü en Hispanio, kie pravon sed ankaií la fortonl Nía entuziasmo, nía diligenteco, nía konscia 
p.o nia bona volo venls kruela milito; kie, disciplino k nía tradicia sato al la libero faris la miraklon. La seriozaj dele-
pro nia bona volo fldi al ¡uro de perfiduloJ, gacioj el bonaj amikoj <levas rakonti éion, kíon ili rigardis per la fizikaj 
jam duan Kristnaskon, niaj buboj ne man~as okuloj ne tra la favora lenso de politika aií. simpatía koincido kun la fina 
marcipanon nek ludas per noval ludiloj, celo de nía deviga batalo. Nía vero ne almozas komplimentojn; nía doloro 
sed ili fa las k mortas terure dispecigitaj, ne satas la retorikon; nia nuna eta po estas fmkto de níaj amaraj spertoj pro 
kun malfermaj okuloj-en malbeno aü ape- hipokríta rifuzo de nía primitiva vero, kiu sangigis pl?rforte en armita vero, 
lacio-pro la dikai bomboj de l' fosismo sola vero, kiu pezas konvínkige en la speciala pesilo de multaj kancelaríoj. 
intenrncia, kiu murcias k murdris, sirás k Tiu vero, do, estu nía advokato. Pri tiu, sajne, stranga kneda¡o el 
detruas uzante, sen krevo de Iango, la pravo k forto, devas agítadi en siaj landoj la sinceraj amikoj de la hispana 
nomon de Dio-ho. kia blasfemof!.....:de tiu civitanaro. La lastaj vízitantoj lrnnfesis, ke antaií o! la ekveturo oni parolís al 
sama Dio, kiu estis infano k naski~is pre- ili inside pri tumultema popolo, k ili trovis ei tie ordigitajn amasojn; oni 
cize sur trogo por oferti pacon, kiel altan aludís pri hordoj sovagaj, kili trovis ei tíe perfektajn briga-
premion al homoi havantaj la simplan tre- danojn kun disciplino, konscio k kurago, éefaj kolonoj de 
zoron de animo kun tre bona volo... taiíga armeo, kiu batalas ne por unu kasto sed kontraií ciuj 

Flokoj de ne~o ornamad kruele la pejza- kastoj; ne kontraií unu popolo sed por ciuj popolojl Dum la 
~on de la batalkampoj. Tie, la frosto vundas la soldatoj batalas he roe, rapidigante verdikton kun lauroj 
pli olla kugloJI Sed tie, kun flamoj en koro, de venko por justo, Hispanio prezentas ankaií, kiel akson 
ataras firme la antifasistal soldatoj eble me- de sía potenca kurago, al la universala jugantaro, la veron 
morante, okaze de la l(ristnasko, ke Jesueto, de sía ekzemplo, kies reflektoj estas decidaj car, sur la 
kh1m farl~is viro, ankai1 fermis la pugnon · fronto internada, la mensogoj estis por ni pli damagaj ol 
por svingi skur~on kontraii la filistrojn, kluJ blekado de kanonoj. Kaj la saga instinkto de aliaj popoloj 
transformis la templon en borson de mar# vekigos k marsos fin fine, por frandi mielojn, sur la sama 
Candoj, kiel faras 111111 multaj filisteoll vojo, kíun sígnis unue per sango nía romantíka vero! 

DELBOS 
voja~a mtulstro 



.,·2: POPeLA l'ItONTO 

la C. N. T. kaj la Unueca Agado lnternacia · de la Proletaro 
' - ·• ·, \ . 'f •• ,_ 

· Kl11111 111 p11rol11s prl 111 fakta ltutendenc11 unueco ekz/~· kio povus esti baro por akordo kuti la U .• G. T .. en la. 
tánta en Hlspanlo kontrat\ l11 fasiamo, moke 111i skepllke sindikata kampo k eC kun la sektoroj marksistai k res• 
rldetu kelkaf aektemuloJ, rnjdante sur tordlt11f informoJ de publikanaj en la politika k soda medioj. Sed nia Orga-
aenreapondecaJ lzoluloJ, NI bone 1ci111, ke ne auncu eatl • 
honesta, onl devaa tion pruvil Jen do pruvoJ: Antat\ kelkaj nizo ne devis limigi naciece siajn unuigajn klopodojn; 
t11¡0J, fattdon 9. Decembro 19117. en Valencio, ~e unu cenrra La lukto kontrau la fa§ismo, kvankam en Hispanio ~i 

. or¡ano de C. N. T, fragua Social (Socia Por~tjo) tiperla, 1Javas la neiíralgian punkton, estas precipe afero ínter-
.· kun l11 11upr11 titolo, nktuala k interesa redakcin eerartikolo, nacía. Jen do kíal la e, N.·T. reflektas eksteren sjajn 

klu s11Jna11 originare verklta de ni mern por nia i11ze10. ti zorgojn pri unueco, celante ke samaj kauzoj nasku 
aúbe ni prezentíls ~In preskatt komplet11, Jat\ treege ftdela 
traduko, Jdun certe multe ~1105 k prontos ¡11 verai amikoi de samajn bonajn efikojn ol ~iuj, kiuj okazas sur la duonin-

. 111 unueco, kluJ es111s eamlempe la veroJ amikoJ de Hispanio. sula areo. Larga mobilizo de ciuj proletaj ,nergioj, sen · 
La lukto kontrau la fa.sismo interesas tute same al 

e!uj branfoJ de la laborista movado. Neníu el íJi povus 
po5tvlvi la katastrofon, pro reakc!a venlrn, k ankai"í 
izolite neniu el ili estas en kond!foj por alfrontl sukcese 
la defendan batalon. Malmultaj cirkonstancoj estos tiel 

· favoraJ, kiel la nuna, por efike unuigi la klopodojn de la 
prol.etaro, el tiuj landoj, en komuna agado celanta la 
detruon de 1' fa.sismo. Antau la pezaj bato¡ de la realo, 
fendigas la malceclemaj pozicíoj, kiuj disigis nin, unuj 
de la'aliaj, en la flegado de privataj qpiníoj pri tendenco 
ai1 metodo. Ni konstatas nun tre fortan unuigan fluon, 
kiu akiris gravan aspekto11 pro la kolektiva aligo de la 
sovetaj sindikatoJ en la Sindíkata Internada Federado. 
Se tio jam estis ebla¡ se, por trafí tiujn ci rezultatojn, 
cedis la sektoroj pleJ pasie rifuzintaj fandi siajn fortojn 
en -unusola bloko¡ ne estas do Jam tro malfacile por 
la laboristaj organizoj, el cíuj landoi, atin2i nun tuJ 
fratan interkonsenton. 

La C. N. T. estas movado, kiu, en Hispanio, levas 
kun pleja energío-aplikante en la tasko fervoren k 
lojalecon-la principojn por unueco, en la lukto kontraií 
la invadíntoj, Ekde la unua momento, gi sciis kompreni, 
ke por venki en la ekzerco, kiun tmdas al ni la milito 
kontrau tri potencoj, estas nepre necese forlasi provi-
zore la intencojn efektivigi, tutece, la privatajn idealojn 
de eiu el la sektoroj en lul<to kontrau la pel'fido. En 
honoro al tiu bezono, la C.N.T. lernis forfeti el si eion, 

distingo prí nuancoj nek doktrínoj, forírínte de' la tak-
tiko rígardema au de la platona simpatio, pové!s kon-
tribui, lafi ímpona ritmo, rapidigi la venkon, por la 
lojalaj armiloJ, en la hispana areno. Cefaj punktoj de 
tiu urga programo povus esti: 

UNU!.-Aktiva agitado internada por devigi la r,gis-
tarojn restarigi la liberon je komerco kun la 
Hispana Respubliko. 

Ou!.-Bojkoto al ciuj varoj destínitaj al la ribela zol'lo, 
TR11.-Lukto kontraií la spionado de tiuj provok,maj 

internaciaf bandoj de la reakcio. · 
KVAa.-Ekonomia k teknika helpo al la popola zoño. 

La C. N. T. plenumas sían revolucian d,von pe.' 
nante vivigi la proletan fronton per tutmonda premo 
kontraií la fa.sismo. Jen do: aü la proletaj organizoj 
agas Jau postuloj de la cirkonstancoj, aií tragikaj rezul-
tatoj ne malfruos. La fasismo gajnis gravajn postenojn 
en la mondo, car la proletaro ne kuragis akccpt; la 
duelen en sía vera senco, nek povis kompreni la rolan 
de fakta universala solidareco. Dum oni batís nin, en 
unu Jando, la organizoj de ceteraj nacioj konsideris sin 
kvazau neutralaj. Ankoraií estas tempo reagil C. N. T. 
montras vojon: Liberecanoj, socialistoj, komunístojl cíuj 
kune en la krozado kontrau la reakciol Vasta mobilizo 
por la defendo de Hispanio k fundamenta¡ akiraJoj de 
la proletaro loganta en demokrataj reQimojl -----------------------------.SKOLTA VOCETO 

Tan~ero (Maroko) 26. Oktobro 1967. 
Al Dirtkloro de POPOLA FRONTO. ,cr tiuj ~l linioj, mi vin. pet1111 bonvole publiki¡¡-i Jenan refuten: 

c~n 111 polo revuo •Skaun mi legis le.teron de la 
111el11 a¡¡-ento de SEL (Skolta Esperanlisra Ligo) en 
,anlo s-ro Marqueta, el z~rngozo; ll pretenda!! paroli Je l1 
aomo de multal skoltol de Hispanio, sed ne Je la nomo de 
fluj ver11J skoltoj, ear nial hispana¡ geskoiloj estos nun apud 
tia lelil'ltlma Registaro, kiel bonnj civitanoj k lojalaj skoitoj, 

S-ro Mc1rque111, eri sia le/ero, parolas cprl la tukto 
kontrat\ la komunlsta f11nlomo,; eed, eu II ne acias, ke 
multaj polaj skoltoj ne oplnias kiel 11? llnu el la slcoltaf 
leQoj m11lpermesas en sial vicoj politikan 11g!l11don P.Or evlrl 
barojn en la vojo 11I la univenuila paco k frateco. Cu ¡¡ ne 
acln ankorat\, ke la fasisrno detru11di1 en Germanio k 
ltalto la 11kolt1111 movlldon? 

S-ro. Marqueta! mi komprenaa perfekle, ke vi esta, 
,. en foslata zono de invadito !ando. Sed, cu vi ne trovl, 
'· tenoJn por akribi al eksterlando sen dlrl, ke vi lakt111 por 

cliberigi l11 patrian de la komunista fantomo?, 
Ant11ftdank11nte, estfm11t11 Direktoro, pro vl11 komplezeme 111I 
vln a11lutu skolte k aamideane. 

M. DODO 

MORTIS HONESTA PIONIRO! 
Ce 111 unuaj horoJ de la dimanCo 1!. Oecembro, 

mortis en ~11rcelor.o AnQelo Pest11fla, kur11Q11 ploniro k 
fondinto de 111 .Sindikatista Partio, Ekde piej frua lnfo-
nato ll 1perti1 la batojn de mlz:era vivo, per propra 
penado ll t1kiri1 kulturon k presriQon en I• l11bori1t11f 
medioj; sen forl11110 de 11ktiv11 pr11ktik11do de 1i11 horlo• 
Qista metía, en kio 11 estia tre lerta ~voliffkila 111kulo, 11 · 
dedici11 1i11n kroman tempon por orranizl l11 proletaron. 
Li eatia unu el l11 rondintoj de la C. N. T. k ,ureri, da 
·rravafn arencojn de la monukia polleo, kiuj, ae ne 1uk-
ce11ia morrig-1 lin, 11lmen11t\ treere dlfekti, lían oriani,-
mon. Poat la starigo de la Rupubliko, 11 konsideri, 
nec·esa l11 partoprenon de l11 en la politiko, fon• 
di11te tiucele la .Sindik11ti1tan Partion, kio direkti1 al 11 
lalídojn k cenzurojn el la vicoj de l11 C, N. T. Dum la 
milito, li kun aia portio 11pori1 aenkondite la diveraaj11 
¡,opolfrontajn relllatorojn, kv11nk11m en ill, ne eati, · Ji 
rekte reprezentl!ln. La ftguro de Pestalia rir1111rklnda 
por la esperantistoj. ~n la jaro 1920. kiel delegito Je la 
C. N.T., li proponía en aindikata Konirruo, ok11zlnt11 eu 
Moskvo, la aipreno• de ~•per11nto kiel proleton linll'von. 

la esperan_tisto nepre devas esti horno sentema kaj civitano liberal ' 
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5ali¡rantg la hltnon per altea vl11ndo 

BLAGOJE, PAROVIC 
La Brigada estis mobilizata por. 

partopreni en la ofensivo de Brunete. 
La Brigado ne havis tíam komisaron 
k, por la proksímaj batalta·goj, estis 
bezonataj bonaj komisaroj. 

La antaiían ta¡,?on, por komenco de 
la ofensivo, estis etektata komisaro 
de la Brigado jugoslava ·karnarado 
Bla¡zoje Parovic. Komencis la atako; 
la soldatoj per manbomboj ekmalfer-
mis al sí la vojon. Apud ili marsadis 
ta· tankoj k, interne de unu ü íli, ta: 
komísaro Parovie · kun kelkaj oficiroj 
de la Stabo. · · 

Estis nepre necese ap1iki • plejan 
energion por malantauenirigi la mal-
amikon. Urgís la ceesto de la komi-

- saro cefronte de Ja. Brígádo. Parovic 
maUermis la pordetort M la tanko k 
elsaltis teren... "' · 

En tiu gtista momento,: senkom~ 
pata kuglo alportis al li subitan mor~ 
ton. La soldatoj vidis Hn fa}i, k 'ans• 
tataií senkuragigi pro tío, i1i sin jetis 
kun impeto sur la fasistajn tranceojn 
por lin vengi. La Brigada il'is al la ata-
ko kun kurago neniam antaue vidita. 

Parovic mortis ce la pordo de his-
pana vila~o, kiun 1~ ne konis .. Li esti~ 
veninta el Jugoslavto por akhve helpt 
la tutmondan Popolfronton. tiuj líaj 
kamaradoj en batalo ploris lian mor-
ton·' k akom pan is Hn gis la tombejo. 
En simpla tombejo ripozas liaj res-
tajoj. Florkronoj kovras la teron k 
en la rubandoj ankoraií oni povas 
le¡zi la dedicojn, iom formalaperintaj 
pro la aero k la pluvo. Tie estas kro-
noj de Jugoslavio k Polio, de ciuj 
partioj k sindikatojde Hispanio. 

· Oma~e al Jugoslavo Blagoje Pa-
rovic k al kubano Pablo de la To-
rriente, alía komisaro, pri kies heroa 
morto ankau mi raportos alifoje, am-
baií. trovintaj la rnorton je def,ndo 
· de Madrido, la Popo la Fronto de nia 
tefurbo jus dedicis rnemortagon. 

Hodiaii, sidante ee ta loko, kie ci 
falis, Blagoje Parovic, mi ankaií velas 
dedici al ci ci tiujn humilajn liniojn 
por ke cía laiídinda ekzemplo estu ka-
. nata de niaj eksterlandaj kamaradoj. 

Rikardo K I LES 
l"l'oDIO lle. 8runete; 4 • 12 • 27. 

PePOf.A'P~ONTO 3 

S E la !ar~laboristoj, cu ,n havenoj eu en fervojoJ, en la demo-
• •· • krata Europa, k eiuj trafiklaboristoj en la demokrataj 

landoj estus rifuzantaj prilabori ciujn varoji1 k militilojn, 
kiuj ,stas •ne-infervene• destínataj al la ribeluloj ... 

S E... la Síndikatoj de la samaj landoj estus bojkotintaj la 
· komercajojn el ltalio k Germanio ... , 

S E... la organizita laborista ro estus rifuzanta trans-
porti cion, kion oni sendis al la frankistoj ... 

La hispana popo lo es tus rícevinta multe pli efikan a pogon ol perla mona, nutra 
k sani~a helpo, kiun ~i ricevis, malavare sendita el ciuj siaj <1lilandaj amikoj. 

Car la aluditaj rimedoj estus la plej taugaj por kontraustari la ogadon 
de la Internada Fasismo; eble iomete tro insiste, ni asertas ke la movon ont 
pruvas per movo. Jen simpla vero, kiun gis hodiau neglektis niaj kamaradoj 
el Eiíropo. Bedaiírindel jes, bedaurinde por ni k ankaií por ilil 

" Sagetoj sen Mali(:o 
• La francoj komencaa gratl. L11 Jukon lcattzis la mal-

kono de komploto konlrai1111 Respubliko. L11 c.Sekret11J 
MilicoJ Revolucl~j), 111men, ne esJi,a bnndoj de bnn• 
ditoj, ekipilnj per arrnlloj italaj k germana! por renveral 
111 fr~ncan Popolfronton ... ne. Konaisli¡r11s llin la au-
perpatrioloj, kiuj celaa lraduki franclin¡rven l11 dc,·izon 
«Supren l-lisp1111io!• de 111 hlspnn11J falanglstof. 

Se hezllo en la Pranca reglstaro, ni 11ilguru 
al niaj n aj baro l. ke lli havoa tre oportune ai11n 
«Komlteto prl Ne-lnterveno-n>, 

O Tre utila eatls la Konferenco de Bruaeto, leal NI ek·sclla 
per ~i. klon pens1111, pri 111 Japann lllenco al Clnio, la 

• 
, 11 

Angla, la Fr11,ncn k 111 Usona registaroj. Ctl>.UTl!lMPS 
La mondo lremls 11ntail. In 11enaaci11 deklaro de la Cefm)nletro ele f'rancla 

Konferenco, ke 111 kunvenintoj ne pens11a diskuli plue 
kun la Japanoj. Bravel Sed la Konferenco ankaü donls 
okazon por naski~~ de tio, kion ni povus nomi In Sk,rndinava doktrlno, la11 

'kiu Svedlo, Danio k Norve¡rlo ne voedonia 111 kolektivan respondan al J11p11• 
nio ... ear tluj tri l11ndoj ene h11v11s lntercaoju en Ekiitrcm-Orlenlo>. 

Tute ne aurprlzlgn es111s I!! d,iklrlr10 akandinava. La malgrandaj Demo• 
kralloj lernns el 111 po1enc11J Demokratloj. La kolektiv11 sekur~co k 111 lnter• 
n11ci11 Juro, ba¡rotelojl Alloga panor11mo .. , por 111 rablstof. · 

8 Kiom la germ,rnoj 11vl11dls1ot bombMdls An¡rllon, dum In mondmilllo, ill 
kaniijlaj k murctlstoj senhonoraj. Nun, lli estas k,walirof, kluj meritas 111 piel 
~entilaitr vizitojn. Kial? Car iliaJ hodlaüaj vik1imoj e~las «n_ur, hlap1m11J 
infanoj. Cu ekziatns ali• pli logik11 konkludo? 

• Diversm11nlere onl komentas la ctecidon de Brltio, sendl apecl11lajn ogentojn 
t1I la lcrilorio de Franko. La Brllil Registnro lamen, emfllzis ke ne temas pri 
dlplomatiaj konsu!oj, sed simple pri komercaj rcprez~nlantoj por prizorgi 
le brilojn intercsoJn. Kici povus la Briln Registaro agnoski 111 111ili1rnjlon de 
Franko, ae 4¡ t1nkaG. ne konsentis 111 samnn rajton al nia le¡ritlmn regislaro? 

Evidente ne ebiaa auspekli. firme neütralo estas Brilio. Tlnl !li llegas 
karese la ¡¡,nlvani:z.itlln Knmitnton. Aü cu la 11uspektemulol kredas, ke 111 
fema Komitato servas al Franko kontrnii ni? Sirttpl,1 nrnllco .... 

• en 111 ,~sial tagoJ rondirls onldlro prl ebla b11!clhallo k lcompromiso, per klu 
111 milito en Hispanio flni~u11. Anglnj gnzetoj akceptis ~in. · 

Prezidanto Negrfn, pridem1mdite de aksterlandaj Jmnallstoj 
tion, diraríte, ke ne estas oportuna nun la ()kdzo por lia11pecaj sercoj. 

La flléil6J venkol eleerpi~is Jam· por 111 frankistoj. E11111s el ties kornpo, el. 
kle devenas la falsa nov11jo, 111 premo el certaj pnlencoj k.t.p. liia nunn milil11 
sit1111clo Sñfnas 111 Ui favora por eventuala kompromlso, ear ekde nun 111 
n1111ko11 k foruzi~os en tiu ofensivo. NI estas for111Jl Tlucele, lllol amlkoj en 
la ·cdemokrataj> lnndoj help<1s al disvastlgo de tute ·sen boza klacato, 

Jn nin milito. !ro d11ür11s, por kelkaJ «amikol• de 111 hispana popolo. Nla 
rezlslo plilonglg-as c~enan, konflikton. Dnnkon 111 111 bonlntenculoJ, kiuJ 
'fOl11s evill 111 ni suferoJn ... sed ne ankoraü 111 popolo venkis k ~¡ lukto• 
~l:sfinc konlrai1 franko ... k konlruü lo bondeziroj de 111 bonkurtii 
tlgantoj de tpla~a¡, falsa,oJ. Almenaü 1111 estas nla «m11lbon11, lnlencol 

•• •• 
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-.St.JLDO DE JUSTECO 
MaJoro Atllee, unu el 111 eer111 gvldantoj de la Brlta L11borpartlo, jus venia al 

Hfapanlp. 'Okaze de ll11 vlzlto al Valencio, la 1ocialiet11 jurnalo de tiu Ci urbo 
Adel11nte (Antaileri) dedicis al II arlikolon, el kiu 111 cllir11s fragrnentoJn: 

«Ni aspiras diri kelkajn vera-
Jojn. Ni akceptas kun estimo ciujn 
vizitantojn, kiuj meritas tion. Vi 
rajtas estí akceptata tíel. Ni pre-
zentas al vi krude nian doloron. 

Vi ankau meritas tíonl 
Ni agus stulte aspektante kon-

tente por esti agrablaj al vi. Tío al 
vi ne placus. La vero ne kunfandi-
gas · kun la hipokriteco. La vero 
estas, ke Hispanio suferas. Al nía 
popolo oni forrab!s la ridetkapa-
blon. Vi sclas, kiu forprenis, gin. 

De sra ~lta fiero, kelkaj europaj 
politikistoj vidas nin tre malgran-
daj. Ni ja estas tiaj. Sed en la fundo 
de nia eteco restas ankorau salivo 
por kraci sur ilian grandecon. 

lli aljogas al ila rajton"damagi 
nin. Kaj ni silentas. Sed i1i postu-
las niart dankemon. Nel Tio ne 
estas iHa raJto; gí estas nía. Kaj 
ni rifuzas ~in al ili. 

Jam de pli ol dek ses monatol 
Hispanio · sangas k ruínigas. Úi 
pzrdis siajn plej bonajn filojn--niajn 
plej bonajn kamaradojn-Fremdaj 
armeoi ku_n helpo de perfíd«ntoj 
invadas k detruatas ~ian landon. 

Kelkaj miloj da malindaí hís-
panoj, kredarite sekurígí síajn po-
sojn, fosís kavon, e11 kiu estas 
enterígotaj iliaj monujoj kun iliaj 
korpoj. Du fasistaj potencoj sub-
tenas ílin, sercante ekonomían pro-
fiton k strategiajn poziciojn. Nek 
la perfidíntoj nek íliaj subtenantoj 
estus ekagintaj, se aliaj personoj 
ne restus senagaj ... 

Híspanio estis pacema popolo. 
En sía Konstitucio-ekzemplodona 
k naiva-gi estis rezii;?ninta pri mi-
lito. Óía sola alianco estis kun la 

· t. n. «Ligo de Nacioj•. Subíte, eks-
teraj k enlandaj ambicioj pusis nin 

•en la terurajojn de la Jukto. Estis 
sur.priza atako, sed ni venkis. Kiam 
ní estís venkíntaj la ribelon, enve-
nís la eksterlandanoj. f1i venís, car 
oní toleris al ilí veni. Vi scias, kiu 
permesis tion ... 

Oni slosis por ni la Internacian 
Juran. Estigís la «Ne-Interveno• 
por malhelpí al ni akíri annílojn, 
sed gí ne estígís por eviti la tru-
dojn de Germanio k !talio. La por-
tu2ala landlimo malfermigis por la 

ribelantoj; sed la franca landlímo 
fermigís por la legitima Registaro. 
Alflu~ís el Koln la Helnk .. /-aviadiloj 
por detruí Gernikon; sed la lojalaj 
aeroplanoj ne povis flugi 1:l Tou-
louse por savi Bilbao-n. 

Oni perdis la tempon en la Ko-
mitato, prezidata des-ro Plymouth. 

B9skío estis bruldetruata. 
" Santander estis okupata. 

On; nun turmentas Asturion. 
La vandaloj konkeris Malagon, 
Madrí<lo suferas daurajn tor-

turojn kun stoíka fiero. 
Okazis la monstrega k hontínda 

krimo de la bombarda<lo alAlmerio. 
Oni malhelpas, ke la franca 

registaro malfemu sían landlimon. 
Estas nomitaj kelkaj ukomercaj 

agentoí" en Salamanka. 
Oni volas agnoski batalrajton 

al bandita perfidulci Franko. 
Vi scias, kin kulpas pri cio ci. 

KaJ ni ankau. Óuste tial, ni taksas 
bone la grandan valoran de la 
he1po sindona, kiun vi k ,,:iaj kama-
r;¡doj, kiel socialistoi, faras al la 
pravo k al la justeco. 

Vi povas díri en la Brita Pzula-
mento, Ice la hispana popolo konas 
síajn bucistojn; ciujn siajn bucís-
to/nl Ke oni ne sukcesas trompi 
nin per afablaj gentilajoj; kiuj kasas 
reale mallojalajn manovrojn. 

Diru tion, kamarado Attlee, 
Diru, ke la hispanoj ne votas petegi 
plorante; sed, se necese, ni scios 
morti abomenante. 

Díru tion, nianomeí en ·la nomo 
de ci tiuj etuloj, al . tiuj, kíuj sin 
kre<las tre granda/. Diru ankau, ke 
ni vidas la anglan popolon, kiel 
fratan popolon. Ke ni ni~ miksas la 
liberalan Anglion kun gía konser- , 
vatíva registaro. Pro tío ni ankorau 
esperas, el la regatoj, la justecon, 
kiun jam longedaüre rHuzadas al 
ni la brítaj 11:legantaj regantoj.• 

Madrido tente lo¡¡-aa, aed ... 

TEORIA BABILADETO 

Ft-ÜDAJ FALROHNlA MODtDNA UMPO 
~iu aocla reformo estos dl'!üre utoplo Qia kiam, en tutmond11 kolliio, • 
ekmezuroa alajn fortojn la prolet1:;1 reyolucio k la fcüda kontraiírevolucio. 

· (Karl Mt:1rx en KapJ111/o kaj Laboro) 

Ag~oskita jam de Marx la bezono de tutmond .. a revo1ucio, por la starigo de ekonomia 
si.stemo pli justa, nun la teoría ricevas konfirmon,trai la okazintajoj de Hispanio. La lando, kíu 
malkovris novan mondon-kiam trovi estis preskau :,kreadi-surpasas hodiau pezan periodon 
de sía prívata historio, kun tie\ yasta influo en;htunhersala evoluo, ke· giaj sekvoj estos pliaj 
bataloj, cíe de la mondo; por plena emancípigo dda laboristaro, suferanta klaso, kiun la marks-
ista filozofio akceptas kíel hazon por la transformigo1 de despotaj metodoj je normoj de paco 

. k generala bonstato. Jen do la graveco de la decida I enomeno, kiu nun furiozas sur la teritorio 
de la ídoj el keltoj k iberoj. Unua ideología lukto, ki l, .sen pura specifa karaktero je proleta 
revolucio, akiras tiun aspekton pro la fakto ke gí est, 1s opozicio al la barbaraj intencoj por tiu 
feuda strukturo, ldun ambicias la malgatinda fasism, )-kankro, en rnalantafünerna írado al la 
primitiva! sociaj formo/, !del natura malamiko de cía progreso k civilizo. Ne nur en Hispanio, 
sed ankaií en A~io, la fasista hieno enigas fü!? siajn ungotn en la noblajn korpojn de homoj, • 
kiuj faris la teruran pekon defendí, ee atako,· siajn el· imentajn rajton dum la momento, kiam la 
kapitalistaj korvoj · církauflugas, en freneza ·volupt< >, grake atendante la eblon forman~i la 
karnajn cifono;n por satígi sían monstran apetiton. 

Kapitalismo k fasismo estas du malsamaj ko11ceptoj, tamen la dua estas sekvo de la 
unua. Se oni analizas la kapitalon-konsiderante git kiel ekonomian valoren de unu eksplua-
tanta klaso, kiu viglígas la industrian k la komerc, m, eiam kun profitaj celoj k neniam pro 
socia b.ezono-la fasismo estas do, tute simple, la ple numanta instrumento, kiu devas ciurímede 
gardí ti1;1n absurdan sistemon, per .science organiz ta barbareco, lau kruda respondo al la 
maturaj klasaj aspi1'oj de la proletaro. Tiuj kapitalíst ~¡ tendencoj signifas strangan revenon al 
la feudaj epokoj. Moderna stato tl'ansformigas- tiel · en impulsílo por korporaciaj normoj, el 
arkaíka sortimento, kiuj sufokas ciun- alían metoqon ekster la kontrolo de tiu cíopova akso. 
Restas do tuj sen valoro,Ja fundamental reguloj por¡ >olitika au sindikata organizado k sekigas 
la fluida substanco de la vera demokratio. Oní kovra s tiam la malgojan panoramon per kurteno 
el demagogia salivo, kun brilaj stofoj pri la Tradicio Ordo, Familio ... kio, tradukíte en popola 
lín~vo, sangígas je Servuteco, Teroro k . Mizerol 

Oni revenas dt la moderna tempo, irante m !lantaiíen k pasante sur la literojn de la 
Historio. La tuta verkaro·de Marx, estingita dum Me rto 1883. kiam li mortis, ce brakse~o, tiel 
serene kíel lí vivís, staras majstre per videblaj signoi, indikante al ciuj homoj, kun emo al libero, 
la salan manieron atingí la dífinitan ce Ion: Sincer, 1 k fakta unueco, spertaj strik<:lj k sa~ai 
bojkotoj, kuraga atako kontrau la armitaj. nestoj, dis :iplino k organizo en la batalejo dum la 
<lauro de socia milito. Ciu konsda laboristo estas fet vora ade¡)to de la paco; jes, sen ombro de 
duba, sed ja nepré oni <levas respondí al la abomem I drako, .kia estas la fa.sismo, per la samaj 
efikaj armiloí, kiujn gi mem funkciigas kontrau nin, kiam gi regacas detruante ~isradike la 
amajn esencojn, edukajn k familiajn, de ciuj sentime1 ttalaj principoj de la vivo .. 

La kapitalistaj evangelíoj pravigas jezuite ciuj tt rimedojn por atingi konkretan celon; tial 
la grandaj. negocistoj montras siajn faukojn-P.os t la groteskaj afisuj de la fasista propa-
gando-vokante pri harmonía anstatau klasbataló, a vare gardante la oron, akirita el honesta 
laborista svito. Kiel paroliloj de tíu maljusteco, flua~ gravaj jurnaloj, kiuj liveras ciutage al Id 
pópolo la venenon pri konformeco kun la mizer, 1 sorto k prezentante sinonimecon ínter 
laboro k sufero, ínter vírto k malsato. · : 

Intertempe, la krizo siegas rigore la pordojn d e ciu proleta hejmo. La pala hero1do de 1a 
kapitalismo scias ruze, ke_tiu k alía laboristo, pli au malpli frue, estos sensua piedirauto ce la 
sama senlaborula kohorto ... En la ,·egno de superprc 1duktado, la plus\taloro knedas k dístribuas 
la ricecon kreante samtempe sinjorojn k ~klavojn. Kc ,j se iam la servutuloj ec ne estis mastroj 
pri sía vivo, hodiai:í la_ µialaltklasanoj ankau ne gvid, is la sían, car la ciopova posedanta Mosto 
estas la kapitalista ekonomia sistemo, kiu, sub forme > de trustoj, karteloj k monopoloj, premas 
íom post iom, ciam pli k pli intense, la produktantojr I devigante ilin al submetigo k forjetante 
ilin senkompate en)a malesperon, kiam ília elcerpita kapablo k lacaj korpoj jam ne plu liveras 
la muskolan aií mehanikan profiton en la fako kíe ili kadukigís por alíes prospero. 

La amaso, la po.polo- proletaro k etburgaro- -en unu !ando post alía, rezistos la atakon 
de siaj tradiciaJ ofendantoj k efektivígos la sencon q le malnovaj aspiroj, sed unuavíce, en tiu 
parado, flirtos la standardo, kiu tríumfís jam en la en lkonduko de nova politiko gvidanfo. la plej 
gravan okazintajon de nia jarcento, ce la historia Je,,. •ígo de tuta nacianaro: Hispaníol kiu bata-
lante celas forígi la dangerojn mem de a!iaj bataloi,, anstatauig(lnte la feudajn ,falkojn, kiujn 
dresis 1e-nobeloj por frívola caso, per blankaj kolum boj, carmaj emblemoj de la eterna amo k 
paco. 1...u vere estas nepre necese farí renverson por gajni sístemon, liberan k gajan, sen 
regado de ekspluatado nek ia perforto?... · ' 

· Ce tiu punkto restis la redaktoro flikante, ne t tute lerte, síajn privatajn pensojn kun kla-
sikaj teoríoj, kiam abrupteta movo, pro banala kauzc :>, interrompis la skribadon k, tute haza.rde, 0 

la plúmo vundetas hauton de la fíngro; t~j fluas ruge i guteto de sango, kiu falas precize sur la 
vorton •amo» ... Eblt tío sí~nifas, ke la felico ve1 ~os, ne kiel pluvg ele la providencel 

NEÜTRALECO EN LA VIVPRAKTIKO 
El nrlíltolo vcrkila de D-ro lvo Lnpenno en L11 Suda Ste/o terpfs par/on nin 

tre t.etimata kolego L11 Kritíka Observan/o, C:ar nia opinlo kolncidu plene '.kun. 11 
ldcoj de la vtrkinto, ni ankd decidla rcpre1i kelkajn · 

•Anta u cío ni <levas akcenti, ke tute homa k normala.' Neiítralaj_: 
ntniam ekzistis, nek povis ekzisti, eble-povus esti nur tiuj homo·f, 
horno; plene neútralaj. Precipe, tío kiuj ne vivas en la homara socio, 
e¡ validas por la hodíaiío, kiam la sed kiuj riiiardas ~in el ekstere, 
sodaj diferencoj k la el ili rezul• kiuj do ne ekzistas. Sed ee supo-
tantaj kontraue.coj, ínter la díversaj zante, ki ilí ekzlstus, estas tre du-
l<un~rupigoj, estas tiom akrígitaj, binde cu m restus neutralaJ. 
ke ofte necesas preni la armilojn Estas do klare, ke ankau la 
en la manojn. esperantistoi ne povas forgesi sían 

Ciu opulo apartenanta al tiu e¡ socian pozicion, au eligi el ~i k 
au al tiu grupo havas tia! difinitan, farigi neiítralaj rila te al okazantatoi 
pli malplí, fortikan mondrígardon, en la mondo nur pro la faldo, ke íli 
kiu rilatas ne nur la pure materian ellernis la internacian lín~von.• · 
vivon sed precipe ankau la spíritan 
sferon, ampleksante ec la plej etajn 
mal¡¡ravajoin el la eiutaga vivo. 

Riceco k mizero, imperialismo, 
milito kaj paco, senlaboreco, arto 
k scíenco, edukado, religio k multaj 
aliaj gravaj problemoj, kíuj finfíne 
en la lasta Hni.o rezultas ciam el la 
sama eeffonto, estas hódíau ne nur 
kritike rígardataj fare de la largaj 
popolamasoj, sed a nka i1 science, 
au pseudoscience, plej detale pri-
traktataj. 

Ee kiam oni surstrate renkontas 
bone nutrítan degenerítan hundon 
au lukse vestitan virinon, au cifo-
nftan almozpetanton, au kiun ajti 
alian, oni, koncerne al ciuj cí faktoj, 
eiam havas ian difinitan opinion. 
luj aprobas, la alíaj malaprobas. 
Unui opinias, k~, estas tute juste 
zorgege varti superfluan hundeton 1 

kuirante al gi plej delikat11jn man-
gajojn, la alit1j pruvos, ke eble 
tamen estus pli homece, pet la 
monsumo elspezita por tiu hun-
deto, satigi e.c tutan familion. En 
la kulturaj k ankau en la pure 
sciencaj rondo¡ la afero samas. 

Ni kompreneble ne deziras nun 
detale ekzameni, kial la homoj ri-
gardas la okazintajojn el kontraiíaj 
vidpunktoj, sed ni konstatas la fak-
ton. La hodiaua individuo ne estas, 
nek povas esti neutrala._ Tio ci estas 

La leono vekt:aa pre Jukoj tn la vo,10 ... 

Tre trafe la autoro ·de la repre-
sita artikolo demonstraciis., ke neií-
traleco en la vivpraktiko estas nun-
tage neebla revo. Pretendí, ke 
Esperanto estas kuracilo pe:- kvie-
tigi la kverelojn ínter homoj kun 
diversa\ celo!, estas alrigardi la 
problemojn de la mondo, aií tro 
naive au tro ruze. Refoje ni asertas, 
ke la ~interna ideo• de la inter-
nada lingvo utilas nur por ke mat-·· 
samnacianoj interkomprenigu k 
lernu sin koni reciproke, tíel ebli-
2ante pacon inter la diverslin¡vai 
popoloj. Tíon prikantas nia himno 
•La Espero». Sed D-ro Zamenhof 
neniam diris, ke Ji celis per sia 
kreltafo estigi amon ee la eksp!ua-
tatoj al la ekspluatanto\ aií inverse, 
au semi la teron per dogmoj nedis-
kuteblaj, t. e. indiferentigi la ho--
mojn pri la aferoj, kíuj ilin <lívidas. 
Tiamaniere, la progreso stagnus, 
la evoluo cesus 1< 1a lertaj mastro} 
regus por eiam. Tia situaéio certe 
ne efektivigus la ideon pri unu 
homa familia, sed fu.se pliakrigus 
la rilatojn ínter guantoj de luksa 
cambraro k.logantoj kaüraj en sub-
tegmenta mansardo. 

La scntenco: •Mi estas horno 
k nenio homa estas al mi fremda•, 
validas ankaií por la esperantistoj. 
Se iu esperantisto renkontas sam-
lingvanon (ni ne satas la esprimon 
•samideano•) kiu bombastas pri 
Esperanto, prezentante gin kiel pa-
naceon por eiuj hodiaiíaj malfe-
lícoj en la mondo, li prave pensu, 
ke tiu, kiu ti~l prezentas la aferon 
au estas stultulo, aií apartenas at 
la klaso de la privilegíitoJ. 

Beporanto ne 11tu. narkotlko¡ 



AL -·HOLANDLINGVAJ --ESPERANTISTbJ 

KIHL NI MERITHS VIHN 5llBTENON7 
Cío nova, ~u gi k~sas sur ~oda,_ ekonoÍnía, poli-· do ripeti~a~. Tamen, la nederlandaj_ entreprenintoj, 

. tika; en-sur re1igia, filozofia, cu teknika aií alía tereno, . konsciante la gravecon k praktikán valoran de sía 
komence renkontas malfidon, kontraiístaron k, en plef _ . tasko, sercis rimedojn por konvinki siajn samide-
favora okazo, indiferentecon. Tiel okazis, kiam- Jesuo ·-.... - anojn. Sed, car i1i ne_ estas monhavuloj, ili ne povis 
ve~ís surteren, kíani la unuaj krístanoj prédikis la.< \ fari grandskalan prop·agandon, kiu:-sugeste ,kotÍ-s-
novan religion, kiam ajna sdenculo maikovris la rela--: vinkus la skeptikajn esperantistojn. ..-~-

. tivecon de «eterna• vero k tiel okazo5, kiomlonge nía _· · lro tío ilí kompilis •tiun · ci skribájon. kpetis-·ta /~ 
planedo trovigos en la Universo k, denaske konser- . redakcion de POPO LA FRONTO engazetígí gin. Kial · 
vatívaj, limake malrapidP. pensantaj dupie'duloj legos vi; leganto, ne povas donivian simpation k apogon 
.sur gL Iamaj revolucíuloj poste farigis reakciaj, eé al viaj samlandaj amikoj7 Kion celís la' nederlan- . --. 

•·. kontraiírevoluciaj, kiam ilíaj idealoj -realigís k_ tré danoj per sía traduka laboro? ~efe, ekspluati ak-
progresemaj homoj faris glacian mienon, kiam: .io tualajn okazajoj n en la profito de la poresperanta. _ 
nova ~in anoncis k petis ilian atenten; Tíel okazís tra .'i'.. propagarld,o. Sed ni bezonas la daiíi:ari interesigon 
ciuj jarcenfoj. Kiu ne lulas sin per íluzíajoj k trompaj · _; · de ne-esperántísto prí nía lingvo. Tfon: ni sukcesos 
esperoj konsentos, ke koncerne al cío éí, la regulo·~; ;-, akiri nur per regule aperanta k ankaii ppr Ji legebla 

· ankoraü validas nun k ni, nuntempanoj, multe-dev~i~:>; gazetol KeH interesígos pri nede
0

rlanaa -tradúko de. -
instruigí perla lecionój del' estinteco. _ . . .. - <x::: ;.: \- .POPO LA FRONTO jam antaiíe estis cértigeble~\éar 

- - ~;, -.-.., ,. T _._· - " .. : --;,-:--_, /: ,,-Ja temis pri afero, prl kiu éiu antifasista laborísto·~--
>.> ,. ·· · - · · _. <· ne povas ne interesigi. Temas pri nenio alía ol pri- -

• ._. Tiu fi peza enko11dÚko ne timigu vin,_éar cid, kio\:ft Hispanio, lande en kíu 1uktadas unu popolo.kontrau:\ff 
- ei'."sube sekvas estas nekpeza nek timÍga,'..sed 'male;< ·< la malamikó de ciuj dvilizitaj popoloj. Per nla gazete> ·• 

facife kompreneb1a; gí estas la vero k la véro esta~; :\ 'H ausku1tos ·la vocon-de titij, Jciuj, ankaii por li, ba:. > 
símpla;.,; Bonvolu' do atente"auskulti:' •.. · - · .. ;¿{ft:'.·táJásl Ka{sámt~mpe:li .d,evas mémori i>i:i: Esp'erant<l.< 

__ Antáií jaro k duonó-eksplodis ~il~toen HispanÍQ~'~_\· -J'ial nl konservis por nía eldono la esperantan tit~ / 
_ provokita ne de Sovetío, kiel asertas la purgermanoj, ·'i{ lon, k metis sub gi nederlandan klarigon, • ke· tiu , 

sed de la hispana reakdo, kolektiginta sub_Ja flagoi\r 0;,<gazeto'estas eldonata k\Terkatade hispanoj k tra:du- ; 
,,. de Í' ribel-generaloj . k~ konservativaj eklezíaj altran.:. . _·_. kata de nederlaridaj esperantistoj. Kamaradoj, éu tío\ 
·guloj: Tfo: "Dlilito atakispopolon/ kiu post jarcenta'· .. -. ne.estasunika propagando por Esperanto? Cu tío··-~ 
· subpremado sukcesis havígi al si multpromesan es!on-) · samtempe ne estas perfekta ligilo, kiu kontaktigas la 
ton. Tion -gi konkeris per tutdemokrata maniera·· 1c · nederlandajn laboristojn kun ilíaj hispanaj klasfratoj? 
tion decidis malebligi la ribelularo pe11-perfida, fri- . Cu·eblas senínteresigi pri tíu afero?. · . 
pona metodo. Heroe 11rotestís la popolo k per plej Preskau tri mil gazefoj vendigasmonate en pli 
kara sía vivo-sía vivol-gi ankoraií nun pagadas ol _30 urboj de Nederlando; tío sígnifas, ke preskaií 
sían kóntribuon en luktado, kíu koncérnas ne nur tri mil ne•esperantistoj konstante aiidas pri Bspe- ·--la hispanan popolon, sed la tutmoridan civilizan. Tuf· ranto. Gek-doj, nine rajtas postuli pÍi longan spa-
post la ribelo, ekestis ciulanda simpatió, kiu inani-< - :. con, pro tfo ni ne po~as lµmigi aliajn principajn 
f estigís milmaniere. Ankaií el la vicoj. da verdstelulÓjl -· · argumentojn. Sed kiá ain vía opínío estu, tiel pri nía · ··· 
E_n Valencío aperis P9POLA FRONTO, heroldo de laboro, kiel pri la aplikata politíko en Hispanio, ·-
la vero pri Hispanío. "'Mílojn da amikúj gi baldaii pripensu, ke ni estas en sendangera regimo, ke ni · 
bavígís al si k en Nederlando fondigís filio por nací- _ _ estas la sipestro sur la bordo; ke la hispana popolo -, 
lingva tradukeldóno. Ekde tiam tamen, refoje mon-:,:\f estas la sipo, kiu minacas perei, k ke·gía Popolfronta _· 
trigis, ke io nova malfacile konkeras sían Iokon. Tuj Registaro estas la piloto, kiu <levas konduki gin en 
estígis malfido, kontraiístaro k malinteresigo. Oni ne . _ sendangeran h~venon ... Tial, subtenu nian laboron k t 
komprenis la utílon de la entrepreno k car gi estis io , anoncu vin tuj,}hodiaií mem, nun meml é~ 
nova, oni sercis argumentojn por pruvi, ke gi estas· . p Ó p OLA F RON To 
frenezajo, au almenañ afero tute superflua. De emh 
nenta kamarado ni ec aüdis, ke tíu nederlanda laboro_ · 
estas kontraupropagando al Esperanto! Jen, histori<?; 

. -. .,;), -
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,, POPOLA l'lONTe 

K I·A M o@.. Hitler manovri¡zas antal 
. . Mussolini sian potencan 

tTQ57 53 f:iiiil ar111eon, tia esti.S por paco. 
Kiam Mussolínj montras al Goering la arrnitan 

forton de !talio, tio ankau estas por la paco. 
Kiam Sovetio, okaze de la XX.ª datreveno, rnontras 

siajn trupojn k Vorosilov deklaras, ke la rusa armeo 
povas ~respondí ian atakon•, la fasistaJ diktatoroj inter-
pretas tion kiel "mílitminacon al aliaj popoloj •. Esti 
preta al def.>ndo estas deziri mili ton. La italaj k germanaj · 
mitraliloj estas por la paco; la francaj k sovetaj armiloj 
estas por la milito. 

. Kiam Franko, agente de la internacia kapitalismo, 
murdas siajn fratojn, lio estas por la paco k la ordo. 

Kiam Japanio ata kas tinion por kapti la cinajn teri-
toriojn k sklavigi la cinojn, tío ankau estas por la paco. 

Kíam naií potencoj garantías, per solena traktato, 
la integran de Cinio, k Japanio perfidas sían subskri-
bon, la a!iaj ok potencoj atendas en Brusela la opinion 
de la ataldnto k la komedio ripetigas kiel en Úenevo k 
Londono, tio estas por la paco. · 

Kiam Litvinof forlasas Bruselon, tío estas car la· 
rus·oj torpedas la pacon k deziras militon. 

Kíam Para¡zvajo k Bolivio luktas por la petrolaj 
kampoj del Cako (kies petrolan ¡¡¡ravecon i1i ne konis 
~is kiam la Standard Oil k la Ropo/ Dutc:h interdisputis 
pro ili), tío estas ankaií por la paco. 

Kiam Usono k Anglio líveras petrolon le benzinon 
al Japanoj k al cinoj, kiel ilí ankaií liveris aliokaze al 
Italío, tio ankaií estas por la paco. · 

Kiam oni pr;nsas ke tiuj potencoj povus eesigi mili-
tojn ne liverante petrolon al luktantoj, tiu penso estas 
militctla eraro. Necesas líverí daiíre benzínon al ata-
kintaj nacioJ, por la paco; por la paco de tombejol 

!!n 111 internacla tdrdeno dejoras du bon11J :ardeniatoj 

··MlNERALOJ DE HISPANIO 
En ciuj rnodernaj mi1itoj k kvereloj la ekohomiaj k 

politíkaj problemoj estas cimn lígitaj; hispana milito ne 
povas konstrui escepton. Gi komencis kiel milita ribelo, 
bone organízit.1; spite tion, gi ne tríumfis subite, kiel 
ciam okazis en la historio de nia !ando. Poste venís la 
milita helpo de Germanio k !talio por subteni la ribelon 
k starígi kontrolon de ciuj hispanaj krudajoj. 

·Nun en GermanioJ la importado de fermineralo el 
Hispanío kreskis gis dekoblo, kompare al lasta jaro. La 
rezervoj de fermineralo en nía ]ando reprezentas prok-
símume 711 milionojn da tunoj, el kiuj óni supozas 349 
milionojn da tunoj ele pura fero. La rezervoj de sama 
rnineralo en hispana Maroko estas 25 mílíonoj da tunoj. 

En distriktoj Huelva, Riotinto, Tharsis k Santo Do-
mingo oni trovís manganeson. En Galegio, Montoro 
k Kordobo estas anlrnií trovita volfrando. En pl'ovínco 
Huelva elczistas du mil mílionoj da tunoj de kupra 
piríto; tiuj rezervoj supozas, minimume, 20 milionojn 
da tunoj de metala kupro. 

En la zono de Almaden ekzistas rezervoj konataJ 
k eblaj de hidrargo, kíuj formas la hidrar¡?an minon 

• 

MRNSOGADO EK6TER NIA TRNDO 

PUONOBATALANTOJ 
Sub tiu ei titolo aperis, anta u nt lon¡e, artikolo en 

la nederlanda fasista ¡zazeto "Popolo kaJ Patrio». Oni 
r,presi¡zis la frontan pa~on de nía holandlin2va 
POPO LA PRONTO k komentis :in. Tiu komento estas 
por ni, esperantistoj, lerniga k amuza samttmpe, tial 
ni pli atentis tíon ol kutime. 

La fasistoj estas kontrau aplikado dt internada 
·un2vo, timante ke tiaj ínterligiloj estas nerompeblaj. Ili 
riprocas, ke: nía devizo: •La Esperanto-stelo je la servo 
de la luktanta hispana popolol• portas ne nur la espe-
ran tan stelon sed efektive 2i estas la komunista sovet-
stelo. Ili, verdirt, presia:ís tíon... k ·aldonis: · «Estas 
ankoraií boneí"Zai popolanoj, senlime sensuspektaj, kíuj 
opinias ke Esperanto ,stas nenio alía ol .eltrovo por 
interfratí¡}o de la homaro, pa!o sur vojo al eterna mo11d-
paco, al kío sopiregas iliaj najvaj sentoj. Ilí vet'e nur 
estas tiuj, kiuj formas la plej bonan propagandterenon 
por la komunismo. llia objektiveco estas tro malmulta, 
ilia verdireco tro malforta por vidi, tra la bona iluzi.o de 
Moskvo, la sangan realon de la komunismo. Esta,. 
wfice doni al ili devizoin kitl: «por la rnondpaco• k 
«por fratígo de la homaro> por kapti ilin en la retojn de 
Moskvo. Ankau Esperanto servas al tío; praktike evi-
dentigas kíal socialdernokratoj k komunistoj tíom sub-
tenas Esperanton, ili nome bezonas gin por la mond· 
l'evolucio. La soveta stelo, kiu ,~amt~WP~ --~ery,~.Jie_l_4 ,~ 

Esperanto-stelo malkovras la veran celon.» 
La stultecon pruvitan per tiu riprofo ni ne konsi-

deras serioze, nur la aserton ke la plimulto_ el ni estas. · 
naiva, malobjektiva, ni malakceptas. Fiere, ni cíuj daií-
rígu nian laboron sciante, ke kiam la du nomitaj ins-
tancoj vere subtenos nin tiomgrade, kiom la fasistoj 
imagas, ni posedos potencan aparatan. kíes tímigeco 
por la fasistoj estos pli celtrafa ol nía individua laboro 
jam nun efikís. Obstine, persiste, ne nialobjektive k 
naive, ni daurigos nían Jaboron tiel, ke ni finfine atíngu 
nian celon: Esperanto en la servo de tutmonda prole-
taro, por krei la ilojn por internacie pereigi nian klas-
malamikon, nome: La Paiiamol 

P. de I' BRETO 

plej gravan el la tuta mondo. Óís la Jaro 1936. oni atin• 
gis 169.000 tunojn da tia mineralo, kiu entenl:}s purecoµ 
de 8 °lo, La hispanaj rezervoj de tiu mineralo estas suficaj 
por provizo de l' tutmondaj bezonoj dum 100 jaroj. 

La hispana zono de potaso situas je kvar dek kilo-
metroj proksime al Barcelona. Úi ·estas longa je 28 
kilometroj k larga je 10 kilometroj k povas bone konku-
renci en graveco k riceco kun la germana zona de 
Stassfurt k la franca de Alsaco. 

Jen resumo de jara produktado de hispanaj miné-
raloj, dum lastaj jaroj: Fermineralo 2,7 mílionoj da 
tunoj. Kupro pirito 1,5 milionoj da tunoj. Kupraj mine-

. raloj 20.610 tunoj. Hidrargo 1227 tunoj. Blanka fero 250 ... 
tunoj. Volfrando 350 tunoj. Manganeso 693 tunoj. Karbo · 
(lignito) 7,3 milionoj da tunoj, k sulfuro 31.130 tunoj. 

Se generalo Franko venkus, !talio "k Germanio. 
povus solvi la gravan problernon nutrí la fasistan indus• 
trion. Cis nun Anglio importis el Hispanio pli ol unu 
milionon da tunoj de fermineralo el giaj minoj . 
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l'flOZAIKO 

• La fa~ista radíostacio Radio Fa-
lango, el Valladolid diris la 27. No-
vembro: « Ne estas nur la jurnalistoj, 
kiujn oni <levas silentigi, sed ankai1 
la personojn tro optimistajn, car ili 
kutimas maldiskrete diskonigi sci-
igojn, kiujn oni ne povas poste kon-
firmi. Per tío ni celas nur eviti la 
nunan haoson¡ jam diris Generala 
Franko, ke hodiaií la respublika ar-
meo farigis vera potenco. Kontraií tia 
potenco ne estas eble anonci trittm-
fojn je difinita tago•. 
• Jen kiarnaniere la germana fasismo 
ne-íntervenas en nía lando: Germana 
aviadisto, kíu apartenas al regimento 
de norda Germanio k kiu dennas d 
Hannover, rifuzis sinsekve tri fojojn 
partoprení en •specíalaj manovroj•. 
Tíuj manovroj, al kiuj oní sendadas 
trupojn, estas la milito en Hispanio. 
La patrino de tiu avíadisto aserias 
ke, malgraií la rifuzoj, sía filo estís 
<levigata eeesti la «manovrojn•. 
a En Linz ·(Austrio) estas arestitaj 
du germanaj avíadis_toj, kiuj ·fugís el 
germana •paradízo• por evití novan 
vojagon al la suferañta Hispanio. 
• Antaií kelkaj tagoj eliris 

forrestis en la lerneja lahoro. Oni 
dedicas preferan atenton al la prak-
tikaj metiaj Jaboroj de la lmaboj por 
ke ilí jam frutempe, lernu la urndon de 
la laboriloj k sistemojn pri laboro. 
• La fasistoj starigas seninterrompe 
fortikajojn en la hispan-franrn lami-
limo. Laií niaj sciígoj, sep baterioj de 
160 mm. estas starigitaj en Guada-
lupe (Fuenterrabía); tiuj fortikajoj es-
tas konstruitaj de maiíroj k dum la 
nokto. Ankaií ili estas kasitaj per 
arboj, cefe pinarboj. Aliaj baterioj 
aperis ankaií en Mirandarena, en 
marbordo apud la Jumturo de Cap 
Figuier, k en la najbaraj montoj. 

· • Hitler cion kapablas, ec anticipi. 
En Augsburg 1i asertis: < La fremdaj 
landoj ne volas auskulti niajn vortojn 
pri kolonioj; post jaro i1i jam estos 
kutimigintaj audi nin; post tri jaroj 
ili konvinkigos, ke necesas fari ion¡ 
k post ses jaroj ili estos devigataj 
redoni al ni niajn stelitajn koloniojn». 
Por elpruvi la pravon de tiuj asertoj 
Hitler intertempe luktas en Hispanio. 
e La ítala anonima socielo •Ernesto 
Breda• fabrikanta preskaií cí11ja aero-

L11 gl'audeco de fosl11to est111 eiam l11i1e 
pro¡,orcin al la etcco de demokrato -------·---------

tataj «kontrau la fremdaj invadintoJ, 
kiuj f,His el Hispanio la novan Be1-
gion de la nova tutmonda milito•. 
• ~efgeneralo Franko nuligis ciujn 
sindilrntojn en norda Iiíspanio. An-
gla g¡;zeto Doil¡, Hero/d komentas 
tiun <lekreton k <liras: «Tiu sciigo 
devus konvinki. la simpatiantojn de 
Franko en Anglio, ki11j intencas pre-
zenti Fra11ko11 ldel libcriganton. 
• Per histriona gesto de Mussolini, 

Italia jus forlasis la ruínigi-
el haveno Hamburgo (Ger-
manio) la sipo «Kaíserslau-
_tern• kuntrupoj en vojago al 
nía lando. Oni malpermesis 
al la sipanaro eliri el la sipo 
dum la tuta vojago. Oni pro-

AEHONORIGA TELEGRAMO 
tan templan de la Ligo de 
Nacíoj. Eble, tío estas la re-
kompenco al la komplezoj de 
Óenevo¡ kiel kutime Hispanio 
observas alies ludojn perfek-
tígante siajn defendilojn k 
uzante Hin treege efike. 

.\nt11tt nur uno seíneino, ni rlcevfa el l",11rcelono jenen 
tclegramon, kiun ni ci sube aperi¡¡-aa sen plia lr.ornc111,irio: 

noncis ofte sovinistajn paro-
c.A.I r!aper11nto-011zeto POPOLA. l"RONTO 

V11lenclo, .strcrto M,n M. 
Dume la intrígantoj intri-

gas k la naivuloj gapas ... 
ladojn k eiu soldato ricevb 
postkarton, ldes en}J.avo estis 
jam masinskríbita. La teksto 
klarigis, ke la sendanto vetu-
ris al longa vojago, dum kiu 
ili ne pavos skribí denove. 
Ciu el ili apartenas al fasista 
asocio l<ra!f Durch Pr•ud• 

La unu11 tener11l11 kunveno de la Kontr11tlfnsista 
r!aperanto-Komitt1fo de K11t11lunujo, vol11s esprlmi al 
vi alaJn piel profund11jn esprfmojn de _estimo k ad111iro 
pro vla 11!111 t11sko, kiun vi pfcnum1111 por In f?c11publiko 
k E1per11nlo. Le kunveno eprobis vfan sintenon en 111 
Koniresol de S.&. T Ir. !PE k dan kas pro In bona rcpre• 
zcntado de nia !{omitato. 

• En Madrida fronto estis 
kaptítaj la direktoro k kelkaj 
kunredaktoroj de fasista ga-
zeto Heraldo de Rraqon kiuj 
eniris en Madridon kredante 

(La Forto perla Gajo). Vivu la Popola l"rontol Vlvu f!aperantot, l<e la eefurbo jam estis fasista. 
'.!...:====================-= Tiuj jttrnalistoj estas jam ju• - -= gataj k kondamnataj resti • En nia zono okazas nun 

monkolektoj por aceti vintrovestojn planojn, k i u i venas al nía !ando, 
por la soldatoj. Tittj monkolektoj bo- okazigis generalan kunsídon en Mi-
nege k kontentige kreskas; la C. N.T. lana. Estis decidata pliigi la kapita-
,n sía Barcelona jurnalo kolektis Ion, de 80 gis 127milionoj da liroj k la 
231.000 ptojn; la sindikatoj de U.G.T. administran to ra portis, ke gajnoj es-
pli ol 600.000 ptojn. k la Interna cía tas kontentigaj k la p~rspektívo bone-
Ruga Helpo pli ol 700.000 ptojn. Tiuj ga se la milito daiír~1s en Hispanio. 
ciferoj bone pruvas la oferemon de o La fasista brazila <líktatoro Var-
ia b.ispana popolo. 2as nuligis en Brazilio ciujn politikajn 
• Novaj rdormoj en la unua2rada partiojn. Tie neniu rajtas paroli krom 
instruado ce la lernejoj en la ]ojala li. La tutmonda fasísmo komcnds 
Hispanio, donas gravan lokon al vi- jam invadí Amerikon; _balda u dafírí-
zitado de infanoj al laborejoj, fabri- fOS la vojagon ... 
koj, minoj k ciuj ind.ustriaj branéoj. • En la tuta hispana Maroko ko-
Oni celas per tío kontaktigi la lernejon mencís granda kampanjo kontrau la 
kun la reata vivo de la laboristaro k fasistoj. Kase estas disdonataj folioj. 
kun la íloj de la. produktado. · Ankau. En tiuj folioj aperas jenaj devizoj: 
oní enigas tíamaniere en la klerigado · «Hispanio por la hispanojl• «C::asu 
sociekonomiajn temojn, kiuj gis nun la invadintojnl» La folioj estas redak-

1.ll'~sfitaj dum kelkaj jaroj. La fasistoj 
en Bilbao ka ptis la redaktoron de 
E'uzkcr,ii Esteban Urdiai;a, la redak-
toron de l,o Tardo Hcríberto de Es-
tella k kómaradinon Jminita Mili, kiu 
verkb la po~íníanajn pagojn de tiu 
sama gazeto. Ci uj estas fnsilmorti-
gitaj en Vitoria, apucl tombejo. 
• La fasistaj autoritatoj de Romo 
decidís alnomi kelkajn stratojn de tiu 
urbo perla nomoj Malago, Gvadala-
jaro, Bilbao k Santan<le1·, kiel memo-
rigo de la italaj bataloj en nía ]ando. 
Se iii decidís utiligi la nomojn de ven-
koj k de malvenkoj, baldaií ili havos 
novajn nomojn !por sama celo, car 
Hispanio ankaií scias la suferojn, 
kiujn tiuj nomoj vivígas por trans-
formí ilin en simboloj de la venko. 

Ln fervoro,· kion mi vidis en Mndrldo, Bnrcelono kai Valencio estas vere mírindo! 
Titl a1rabl1 aoneri, la unuaj vortoj d• la majoro Attlee revene en Londono post veturo tra Hispanlo 
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NIA MUNICIO 
Valencia esperantistaro • 
A. f.-Albacete • • 
P. S,-Orlhuela , • 
Ri.~. ·· Ouadalaj11ra 
P. :S. M~-Ar1rente • 
f. o.~sueca. • • 
J. e •. -M11nzanares. , 
P. D;--Albacete. • 
A. S,-C11l101111 de enearrla. 
J. O.-Molll'rlll • • • 
R. Q.-Centr11 fronto • 
J. O. Sariñena , 
A; M. - Benetuser 
O. K. -· Barcelono 
R. P.·· Castellon 
R. D.-Pozoblilnco. 
J, LI.-Pozobldnco, 
P. R.-Almansa. 
P. J,-Almansa , • 
D. D.-Barcelono • 
S, D • ..:pozoblanco. 
R,-Beyne Heusay, 
J. B.-Antwerpen • 
Germana k-do • • 
f'LE Sekcio.-Bruxelles • 
L. H. - Ostende . • • • 
Kolektita de M. D. k W, en 

SAT-kongreso • • . , 
H. v. d. B.~Hoorn .. , • 
FLE Zamenhofa Sekclo, -

Amsterdam V. • 
O. J. W.-den Haa¡ 
A. N.-Haarlem. 
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P O P O L.A F R O N T O 

KORESPONDADO 
Slmpla trlllnla anonceto 4 f. fr. 

BELOIO.-K•do Beeckmans Joseph, Dam• 
pleln 8, Antwerpen, dezira8 ·kore8pondl 
kun esperanlistaj laboristoj el aliaj lan-
doj. Eventuale onl lnterianAos postmar• 

· kojn. Korespondado tre regula. Res• 
pondo garantiata, 

ANTIFASISTOJ ATENTUI 
La Esp-klubo kun la Hispana Help-
komitalo k la P11kslndikata Ceforganizo 
d~ Sodci-tiiJJe kune, meze de januaro 
aran~os ekspozicion antifasistan. Ni 
insiste petas materialon esperantistan 
k alillngvan. Ekz. libroj, brosuroj, ga• 
zetoj, a!isoj, flugfoliol, propag-andkar-
toj, insignoj, statistikoj, ktp. NI resen-
dos se estos dezlrete. La ekspozlclo 
poat la loka .prezentado migres Ira 
Svedlo. Adr.: Korl Axelsson, Dais-a• 
I11n 7, b. nb.,Sodertalje (Svedio). 

HISPANIO.-K-do Luis Torres, Juneca Es-
peranla filko de la Grupo «Paco k Amo, 
Salmeron 56, Bnrcelono. Dez. kor. kun 
tutmondaj junaj proletoj 14-16-jara~aj 
p. e. t. Nepra respondo. 

A. K.-Rotterdam • 
A, d V.-Halfweg • 
O. v:t1. B; 0-Velse11 
O. D.-Zutlen 

0'116 , .q - · 

HISPANIO.-K-do Frnncisco. C11samoyor, 
krozsipo «Mendez Nuñez, Cartagena 
dez. kor. kun Nord-Amerlkaj junuloj, 

HISPANIO,-lniernacia kontraüfaslsta bata• 
Janto petas individuan k kolektivan ko. 

"_respondadon kun _g:ekam11radoj el. la~ 
lula mondo. Cerra respondo, 

O. E. ·-Zaandam . 
L. v. d. Z.-BelswJrd, 
J. J.-Heer:en. • . • 

1 
1 
1 

, 
• 

1'M • 
NOTO. -- La 15 f.fr. antaue kvitancitaj sub 

llteroj M. l?. estas kolektituj en I PE· 
Kongreso. · 

A. Fulgenci. Plazél Altoznno, S. R. l., 
N. 341 Albacete. 

LA PAPERA PROBLBMO 
Laü niaJ supozoj, 1 a venonta numero 

aperos jam kun normal¡¡ papero. Tre kon-
Eble pro kaüzo de la posto, ce la fina tente ni anticipas li! sciigou al uiaj karaj 

kompost11do de el tiu numero, ankorau ni ne 
rlcevls la konipletan liston de dorlilcoj. Tial legantoj, kiul en tiu aspekto, per lastaj nu• 
nun ni ne povaa plene kvlt~nci, l1lon certe meroJ, onkilQ spertla pacience k dankind• 
ni faros en prokslm11 numero, la nrnlfacll11Jojn de 11l11 milito. 

i . r---i. + c=:::::1 ,c::::==i• c::::===i•c::::==iO 
A B O N~AN I E n O Nia gazeto ne havas fiksan abonprezon. 11 
Ói eldonigas nur per lauvola individua manhelpo de. sía legantara. LJ 

· · Ni elektis tíun sistemon car tiel, ciu krorna sumeto de tíuj, kiuj pavas • 

íl 
pagí íamete plie, ebligas la ricevon de agrabla legajo al multaj, kiuj íl 
pro senlaboreco, au aliaj kauzaj, ne p0vc1s pagí sían propran katizon. 
Tial, se la enhñva k celo de la revua estás µar vi aprobínda k placa, 

• pagu vian liberan abonan al iu ajn el níaj internaciaj .c1gentejoj: .,. 
ÓENEfULA INTERNACIA ADRES0 NEDERLANDA ADRESO 

GUSTAVEr
111F1
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POPO LA FRONTO - Mar, 25, Valencia (liispanlo) 

POPOLfRONTA LETERUJO 
J. W. f',....,.Hull.-Kun emocio ni legis 

viHn estimaran leteron, llies fratajn espri-
mojn ni kordanke,akceptas. •/1 · 

D. C.-Ymuiden.-Vlajn emoclajn vor· 
tojn ni donkas tre kore, salutante amike vin 
k li.l grupon da popolfrontanoj en v.(a urbo. 
Pri la pag mantero, temas pri kroma pernn-
to, sed vi k ciu, kompreneble, povas daürigi 
la saman procedon, kiel antaQe •. 

O. Y. D.-Zutfen.-Via moka rlproeeto 
ne 1usos nin, car ni ne posedas epar111on, 
notanta aülomale la adresaron _de ciuj, kiuj 
deziras aboni, se ili almenaü ne sin anon-
cas al ni pri tio. Ni regule sendos. Dankon! 

· Aiístria_no.-La peranto j11m• respondis 
al vi persone. Tamen ni diras ill vi, ke ni 
~ojas pri ekzisto de homoj, kiuj kura~as 
ricevi nian gazeton rn ierorlandoj, Multaj 
jam ricevas ~in k tio es.tas fa renda .por aliaj; 

H. v. d.· B.-Hoorn,-Kun. pleiuro ni 
legls vlon satatnn leteron. k ni· Aojas, ke ni 
sukcesls kontentigl vin. NI notls eiujn adre-
sojn. La enhavo de vla letero estas tre lnte• 
re1:1a k tre eble, ni· skribós. ill vi pri Qi pli 
malfrue. 

A. M. ---Montpe)Jier. - E!koran dankon 
pro via fervora letero._ Vla· -ideo estas. sen• 
dube bona, sed nereílligebla en ia nutempaj 
kondiCoJ. Krom aliajaspektoj de la alero, ee 
ne facile solveblaj, · malhelpas speciale la 
fakto, ·ke ne ciuj lo~as kune k ,estus pro-
krastro k malfacilajoJ por la regulí! el dono, 
Pri la cetero de via skribajo, ~I meritas nian 
plej bonan atenten k konaenton. 

K•do. Tours. -Ricevita via estimata b, k, 
kun salutaj vorhJj, kiujn ni reci pro kas, de-
zirante al vi sukceson en via Iaüdinda 
laboro. 

Esperanto-Orupo.-Nittedal.-Kun gojo 
. ni konstatas vian aprobon _ k dilnkas viajn 

korajn esprim.oJn. Kplekti_van saluton al ciui 
-ano}! D11nkon ·i,'ro'.Vf111tft51ffendo;,-~ ..... ~,,-' 

J. B.-London.-Ciam ¡lojigas nin la le• 
gudo de viaj regulaj leteroj k ne estis escepto 
ee la lasta (18.11) kies tekston ni. bone notis 
kun agrabla konsento •. , 

MULTAN ATENTON! 
Sub la patronado de la Generalitdto de 

K11tulunio, la jurnalisto K-do. O. Kuµper-
man, gvidanto de la Esper«nto-Fako en la 
komls11r.eJo de Propagando, komence de la• 
nu11ro, vojagos eksterlanden kun mlgranta 
ekspozlcio por prelegl en samldeanaj rondo! 
pri la epopea batt1lo de Hlspanio. Estos 
vizitataj jenaj landoj: Franclo, Belgio, Ne• 
derlando, Britio, Norvegio, Svedio, Danio; 
eventuale Estonio k Finnlando; llnkaü eble 
Polio k Cchoslovakio. Krom en Esperanto 
la oratoro parolas ankail. en aliaj lingvoj. 

éiuj kluboj k grupoj prelaj oran~i ves• 
perojn t1ucele estas petataj tuj interrilali 
kun la vojagonto: 

O. KUPPERMAN 
Comlssarlat de Propaganda· 

Av. 14 d' Abril 442 bis· · BARCELONA 

AL TBRORLANDANOJ 
Ni kaplis jenan sciigon el terorlando 

(Aüstrlo): ,Regule mi ricevas vian gaze1on 
POl->OLA FIWNTO. La jurnalo ciam lrnüzas 
grnndan ~ojon en nia rondo de samideanoj. 
Mi petas al vi daürigi la sendadon samma-
niere. Tiu via metodo por atingi tion, estas 
trc, ec la plej, bona•. Niaflanke, ni aldonas: 
Terorlandanoj, kiuj deziras ricevi POPOLA 
FRONTO•n, sin turnu 'al nía peranto en 
Nederlando, kiu zorgos tuj pri la alero. 

PreseJo de J. Olmos, Alicante, Valencia 


