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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 ~~~ro 
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 k~~ 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 J:~rir~~~i~~aª~~~ 
de kultu~!tt ~~ft?z~: :~~e~~sg:~~~l~~ :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 
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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 . ~~ta~ 
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, 1-✓.,;,'#14",I 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 
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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. 

✓//~P,#l#lh.#411'/~---------WWl~A"A~-----------
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 


