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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 
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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 ~ ~~~1 ' 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
,~~c~ 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 
~~~~~~~~~Jt'~""~ll,~,~~~~ltl~~,~- ~~~,~~'l~~~el~~t~l~-~~· 
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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 241\lí◄2 
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 
■e11,,;;;u;;.✓,J!,;,,;,,,-.,7,;;;,,,;;:;✓1>.,..,:;»;;>;;;;,;;;;a, :J!;¡;v..>-7is',>.;;,,,;;;a7.;;:;_,..>,7ia-':. ,.i::o;J:w,.'::w~,:;;;¡::~i:J!;,.;;;w,.;;;,,.;;;,,,,,,_¡:;¡,.,,:,.,;;;w.,;;;w~,.;;.,,N,;;;;,,.;;;,,,.;;;w.;;;,,,.;s:,;;¡=,.,,:;;r.,;:;¡;;a,,.;;,;,.~,,"';;;;',.;;;,,,.;;;;,,,.;;;w.;;;,_...::,,.;;;;,.,;;;;¼2;;;,,,.:;,:;,,.;;,>,;;;v;,.,,;;J:,;¡;;;w2;;;,,:;¡;/✓,S>,=,>.ffiw;,;;;w,.::,is. 

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 


