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lANOVA HISPANAREGISTARO
Antaií nur ~elkaj _jar~j, kiarn la vulkano

ankorau

mugís surde interne

oeta mo~to, en ~1s_pam~, k1el ~e _aliaj la_ndoj, ~ed ci tie_pli akre, estis motivo

r brua1 polem1ko1 k ec batoJ, mter diversa¡ branco1 de la proletaro, tre
de la stato k ties plej videbla organo:
r:rzgistaro. Dolora sperto, en la popo lo, vidi la staton - aparato je la servo
dela super~lo j- ~ub formo_ ,:1ur de avida bes~e~o. nen~am sata je impostoj k
oldatoj, fans suhce malfac1la la taskon klangt, antau popolamaso, la eblon
s, nu sama reganta poten ca instrumento stata, povus esti iam fakta k vera
direktíl
o de 1' popolo por efektivigi giajn revojn k iluziojn. Tro simpla konceptopri tiu afero ne permesis scii eltiri la diferencon, kiu ekzistas ínter
akcia registaro..k demokrata registaro.
La parto de l' popolo, plej obstina k neskuebla sur tiu principo, estis
in Hispanio la grava Nacía Konfederacio
de Laboro, sindikatara centro kun
certa enhavo de anarkista doktrino k larga influo en laboristaj industria¡
medioj ce oriento k sudo de nia lando . Tiu organizo tute malakceptis, cu
rekteaií malrekte, la intervenon en politiko, per nepra rifuzo de síaj gvidanloiakcepti statain postenojn , k insista metoda rekomendo al siaj membroj
rutene arto reni en cíu a · na balota elo.
,,,,
. uj post 1a balota triunfo de la Popola Fronto, ka phs la gvdilojn de
la nacia politiko, demokrata registaro, kiu kvankam , Jau í tenca, vere reprezentis la tutan popolon, fakt e, pro sía konsisto, estis nur aglutino ero disa de
respublikaj partioj. Kiam tiu grupo da statestroj, kii:asitai perla mola defendilode klasika liberala teoría, ekpruvís heziteme metí la qngron sur la vun don,bruege falis 'muroj k tegrnentoj de la fantazía palaco de interklasa haronio. Eksplortis la bombo zorge preparitd de tiuj emfaze parolantaj
busplene pri ardo k disciplino . Krevis la mensogo de falsa honoro. Sirigís la
tromp
a vualo de sajna obeemo al la lega rajto de densa popola plimultego.
Antaií tie l furíoza uragano, la veloi de la stata boato tre urge bezonis
manojn fortikajn de la prole taro, kiu kun plena respon,deco, pere de siaj
'°litikaj organoj, plifortigis la st.~bon de la kontraiífasista
batalo per eniro
mla registaron de ok ministroj : ses socialistoj k du komunisloj. Tiam ankorau
la acia Konfederacio de Laboro, malgrau invito, ne volis akcepti la rektan
a\~ason en la registaro, sed oní povis kalkuli jam, lau publika deklaro,
Pngia ekstermínístra
kunlaboro.
Tiu popola registaro naskigis kun la prezido de Largo Caballero,
Rvidan
to de la Óenerala Unio de Laboristoj¡ post la injekto daiíris la milito,
k~nplia potenco, sur kampoj ebenaj k niontoj abruptaj, sur ondoj de 1' '!'°aro
en mezo de aero libera. Daiíris ankaií la farso de tiu Londona Kom1tato,
hipokrita sinteno estis masko facila po~ he~po senhon_ta al hi~pa~a
Slsmo,íare de la fremda imµerialismo. Dank al tto la bordo¡ de la_ ttramo
~em~dísintense. La demokratio est is ccrte en grava dangero pro mmaco al
adr1do,sprita eefurbo de la Respublikol
Rstis necese fari lastan penon, . faskigi eiujn fortojn sub unu sola ko~ando,_en fera qisciplino por unu sola c~lo: _f~rt~anei 1~ ~org_on_de la drako
_pn ~10 , hnfinel 1 la adep1~.la so¡lo mem de la eefa citadelo. Kon~mk1g1s _1am
de_la kontraiístata skolo k, unuan fo1on en ~ta h1st~~10, _ta N~~1a Konfes 1o de Laboro, jetinte en forgeson malnova1n an~au1u~o1n en1111shonore,
ene, kun kvar ministroj, en la registar'? por ~ontr1 publ!ke al la m~ndo, ~e
kinova supera óiítorit ato estas la unua k sola, gis nun, reg1staro de Htspamo,
u reprvzentas eiujn tavolojn sociajn de urboj k vilagoj_.
_
~ar _Gvidantar o tutpopola, kerno de venko k gloro, k1~1 postuhnte obeon,
~s
panon ku n digno, Jaboron sen laco k vivon fehcan sen zorgol
pO
1'111ª
disp utado pri la rolo k signifo

ª~

di

íªc

Vit\

IIELPO

DETRUOS

MENSOGADON!

VALrll(IA
tll
(Ri!ipaoio)

Solidara Sento

La subila apero de nia bulteno, sur 111
bri la hori zonl o de nía verda mondelo esperanrista ricevls nalure famílian saluton ce
la prole 111eraRo sed por ni ~est a_stre ~nter~e
konslati. ke 111nasko ankau Qu1sr11p1~ekor lusan 11kcep1o
n. kva zaií krucon da fresa pura
akvo por soifanro, flanke de t(u gr11n~11
amas o anoníma de la esperanllsmo,
kiu
ferv o re honesae k sindoneme vivas k laboradas, sencese uzanre nian lingvon kun fldela
rememoro por ries aiíloro k gardante samtempe, en funda angulo de sia brusto: la
spiriran 1rezoron de pia respeklo por la ttom
l nrQe diskurila inrerna ideo .
Tiu liber ala k progresema samideanaro
esras ja vere la aure ntik a plimultego de
nia movado l
El tiu vívanla intern11ci11popolo ni ricevas ciu111ge, krom donacoj, posrluirtofn k
leteroin. kiujn ni, milicanoj militpretaj, legas
1re 111enIe,kun religia aliento k ec kun malsekcco en okuto :-re le:-m'> ~:icerl!. Okcui.s
ofle, ke super modesta k 111mpl11le1ero, la
kapoj kuniQas por avide legi k relegi, flarante la mildan parfumon de ekatera emocio.
la kuraQigajn frazojn k solidarajn esprimojn
de liuf nekonaraj , k ramen tre 11ma1aj.amikoj, dlssemiraj Ira la vasta rondajo de nía
ptanedo, laiítig anle la s11m11Jn
vorrofn k la
samajn esprimojn
per sama lingvo, per
sama voco ...
La konvínk o ke nía peno, ne nur utllaa
por afero nobla k decida. sed havaa reao•
no n 11111
Qusta senco. estas tikla instigo por
dedici, al nia gazeto. la malmultajn minuloln,
kiuin ni trovas nun libera;, inter laako k
lasko konkreta de nia partio aii de nia alndikato, raban1e ankaií, sen indul¡ro, horoln k
horofn 11Inia dormo, al nia ripozo aií al nia
distro malcerla, a1endante sopire. kiel pagan
k dankon, nur la mildan ftu¡radon al nia
redakcio de liuj kovertoj, kun slran¡ral atampoj aü markoj, pruvantaj. ke ni, la hlspanoJ,
ne es111sia solaj en nia doloro, en nla klopodo evill suferojn al ciuj ceteraj persono!.
Esras fam eble penal pri atarigo de la
popola fron10 e:speranlislal
Nia bulteno semos k semos konslanle,
en juno fervora kuraQo, la ideon prl lula k
fnkra unueco 1utmond11de ciul honesta! eaperanlislof, amanlof de I' vero, amlkol de l'
popolo en Qia kalvario por atingi la supron
de monro evitante la ratalan danQeron de la
nigra abismo de I' rasiamo.
Ni martelados daiíre, detruante menao•
goln per nia dolca ina1rumen10 parola, ltun la
agrabla certo ke almenaií, en aamldeanal
rondoj, neniu metoa aialn orelojn k buion je
la aerv? de la liranio, atulle clrkullgante
kalumnrofn. sed aro¡e Cien dlavaetl11an1e
la veron, kiu es1aa nur unu aola k nuda, prl
abom~nai kr\moj, tute ne, ~am ne Qkezlnlal,
diru 110n kr1el, en la parto kle la popolo
regas, k ankoraii terure, spaame, flairranlal
en.)a malfellca parto, kle fllrlaa provlzore la
fasrata atandardo.
0
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POPOLA

FRONTO

KOMENTARIOJ

Al angla
La sindikatara estraro arangis en
Britio monkolekton por la hispana
laboristaro, k la redakcio de la or ·
gano de l' brita posta sindikato pu•
blikigas diversajn leterojn, kiujn gi
ricevis rilate al Hu afero .
Kelkaj leteroj entenas akrajn protestojn, cefe pro religiaj motivoj. Jen
fragmentoj el tiaj let~roj:
«Se la belpotaj laboristoj estas la
popolo armita de la registaro, k kiu
ricevis permeson en plena libero detrui religi ejojn, murdi pastrojn k suferigi al monahinoj la plej brutecan,
degradan k malhumanan traktadon,
kiun oni povas suferigi al sendefendaj
virinoj, tiam mi, kiel katoliko, deziras
registri mían malaprobon al la agado
de 1' Unio, ec malgraü ke tia kolekto
estas tute libervola.»
•Miaopinie estas insulto al la miloj da kristanaj membroj de la Unio
ke ilia propra organizo helpas tiamaniere potencon tiel barbare k malkase
antikristanan
ki el ti u de la nuna
Hisp.anio. »
« •.. cu la sindikato konsideras sian
taskon subteni la hordojn organizitajn de Moskvo konlraií Kristo? »
Ankoraií ekzistas i,li, sed tiuj estas
la plej gravaj, k kiuj incitis nin respondí per mallongaj frazoj. Vere la
faktoj estas ja pli gravaj ol la vortoj.
i ne bone komprenas la ekziston
de laboristoj kiuj estas tiom naivaj,
tíom blindai aií tiom trompitaj de la
grandega blufo kreíta ce la burga
medio.
Estas tri gravaj k fund.amentaj
mensogoj en tiuj leteroj. La hispana
popolo ne ricevis permeson detrui en
plena libero religiejojn k murdi pastrojn k monahinojn. Nía kontraiífasista batalo ne estas antikristana.
Fine, la hispana popolo ne estas
bordo organizita de Moskvo kontraií
Kristo.
Sed ne suficas tion aserti; ankaií
estas necese tíon pruví . De antaií
kelkaj jarcentoj e.stís la katolika eklezio, kíu cíam ekspluatis k trompis la
popolon en Hispanío. La jezuitoj fakte

laboristar -o
regís ciujn religiajn organizojn k kolektis sub siaj manoj la rieajojn de
la !ando.
Nur pro tio, kiam la popolo sin
sentís atakata de la reakciaj fortoj,
tui sin defendis kontraii la eefaj estroj
de eklezio, kiu agas tíamaniere. Úi
pravas kíel pruvas la fakto ke la cefaj
ekleziuloj jus antaii la ribelo forkuris
post ili.a lmnhelpo en la organizado.
Ce la episkopaj palacoj oni trovis
fabelajn trezorojn, kiujn ili µligrandigis sencese dum la nombro da senlaboruloj kreskadis k la malricaj vilaganaj pastroj malsati~.
La popolo nur bruligis kelkajn
religiejojn, precipe tiujn el kie la religiuloj mortpafis la popolon k tíon gi
faris sen permeso nek libero. La registaro k aliaj aiitoritatuloj, de la
unua momento celis k atingis la konservadon de religiaj konstruajoj; nur
kelkaj restis detruitaj. Multaj el tíuj
estas detruitaj de la fasistoj mem, kiui
tíon faris por kr~skígi la ku Ipigojn al
la. popolo . Ank
unkcias. dive.tsaj
ofícialaj organizoj kiuj bone zorgas
pri la religiaj artajoj.
Tamen ce la bata)fronto ne eblas
atingi tiajn rezultojn, car la fasistoj
instalas kanonojn k diversdjn másinpafilojn en prege¡o¡ k uza$ ilin kiel
fortikajojn post la stelo de eiaj religiaj artajoj.
Ankau estas tute malvera la aserto
pri murdado de pastroj k monahinoj.
Oni nur ekzekutis, post koncerna jugado, la kulpulojn. Granda kvanto da
ili guas plenan liberon k multaj ec
edzigis. Reala fakto est~s ke niaj
karceroj estas plenaj da arestitoj, dum
la fasistoj havas neniun; facile estas
ima:gi kion ili faris.
Cagrene ni pensas pri laboristoj
kiuj bavas tíun specialan koncepton
pri krístanismo. Insiste ni petas ilin
relegi la Biblion k poste pr:ipensadi.
Se i1i ne estas hipokriluloj facile konkludos, ke kristanismo estís cefe demokrata ribelo kontrau la tiamaj ekspluatantoi, ke kristanismo triumfis
nur car gi estis moralé1 k popola Jukto
V

kontrau la tira~eco de !ia~aj forto¡,
militistoj, eklez10 k kap1tal1smo, kiu•
ekspluatís tiam, kiel nun la popolon'
Jesuo Kristo predikis
morata¡~
konceptojn, kíuj estas la sama¡ fun.
damentoj de demokratio. Sincere on¡
ne povas nomi ~antikristana. nian
batalon por defendo de demokrata
respubliko, c_ar ecse ni ne estus kristanoj, en la nuna batalo kontrafi
fasismo ni defendas unue la Principojn de la doktrino de Kristo.
Fine estas laborista kiu difinas
nin kiel «hordojn organízitaj de Moskvo •. Vere tiu laborista nenion sctas
pri nía popolo I<lando.
Kiam komencis la ribelo ne esfis
ci tíe tre grava komunista organizo
nek soveta ambasadoro; ni ne sctas
kio okazos post la milito, sed nía
Popola Fronto konsistas el diverstendencaj respublikanoj k socialistoj
el kiuj la plej grandega parto interrilatas kun Sovetio tute same ol kun
ceterai landoj.
Ciujn niajn asertojn pruvas ankoraií du gravaj fak1oj. La konstitucia
registaro konsistas el diversaj politiktend encaj ministroj; ministro lrujo
estas katolika, k la p1imulto da ílí ne
estas komunistoj. Ce-niaj vicoj bata•
las multaj katolikaj pastroj, ec episkopoj; eble pro tio la katolika Sankta
l'atro nenion diris pri oficiala sinteno
de la eklezio rilate al nía milito.
En kelkaj provincoj lojalaj, pregejoj funkcias, religiaj artajoj estas
bone prizorgataj cie, ekzistas katoli·
ka j autorita toj libere laborantaj, la
Papo nenion velas difini oficiale; sed
malgraií cío ekzistas laborístoj kiuj
kulpigas nin pri barbareco k antikris·
tanismo, ne konsiderante ke ni batalas esence por ciuj laboristoj de la
mondo, plenumante tiamaniere la plej
belajn princípojn de universala moralo predikita j de Jesuo.

La sorto de la hispana popolo estas la sorto de la tuta Homaro
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FRONTO

r,OJALA• . Jen la nomo de
ttu
tistojl Esperanto, la lingvo de I' tut'nono de junaj batalantoj. Juslermonda proletarol...
b~
13 ia plej elementalajn
regulojn
Iom post iom ni alkutimigas al la
1
11~!é
stajn ni eliris el Valencio k post
malhelec_o
d__e
!a rifugejoj tie k tie ei
1
lfl{k~ora restado en Madrido ni iam
aperas. vizago¡ ~un kelksemajna bar~e\rigas en la fronto, en la Guadabo. Sp1fe la forttka aspekto, oni dive1ro
rna frontal
~alforta luma de la cigarra i marsas
korpremitai pro la nas per
r_e~o
go1on k entuziasmon sur ci
cio de gojo antaulonge deztrata.
eioº
Antaií niaj avidaj _okuloj prezen- huJ v1z~gcj ?e junaj milicanoj.
~Sub1_tem rimarkas, ke la kugloj
.• 5 areto da domo1. Kelkaj el i1i
daure s1blas; sed, influataj eble de la
"!:havas 1~ postsig~_on de_ la fa~~s!a ha:dit_eco de niaj veteranaj kamara5 t'lerio. émmemo11gas mn, ke c1 tiu
do1, ni ne atentas jam pri ili.
ar1~ anguleto, antaua restadejo de
Kun la tagigo fresigas la vento
b\¡o nfarantaj sinjoroj, estas hodiaií
de la altaj suproj de la montara.
neenej
o de multaj k heroaj okazajoj
veteranoj montras al ni la lo;;rede la ~atalanto¡ por la Libero kojnLaplej
dangerajn, kien la pafajoj de
, oemokrat10.
la rnalamiko plej multe celas.
k ,Vice, uuuope, dekstren». e Laií. _Respo~deca leutenanto de nia poJongede _la soseo», komandas kama- z1c10 klar1gas al ni: •La plej efika
radokap1tano.
armilo por la milito estas la sereneco
Lapafadoj_d~·ss~ras la sil~nton de la k la disciplino •. Kaj eiuj ni aiískultas
noktoplilongtg1ta¡ per la eho , k per- plej atente tiujn k pli multajn instrukdigas en la pinarbojn. Malgraií la ciojn. tiuj ni havas la ambician alnesperteco neni .u el ni timas k cíuj doni al nía entuziasmo batalema la
kurage antaiíeniras sen fari la plej plej multajn konojn pri milita tekniko.
etan bruon.
Niaj kamaradoj foriras al Madrido
•La gardosango•I, krias kelkaj ka- por kelktaga ripozado. •Kamaradoj
maradoj, kíujn ankoraií ni ne ekvidas
-ekkrias la leiítenanto-la unua roto
lt subite nin surprizas nekalkuleblaj
de la • LOJALA• bataliano, kies nomanpremoj.
mon vi portas, batalis ei tie plej heCiu j demdndas, ciuj alparolas,
roece. Tiu ci estas unu el la pordoj
ciuj scivolas ion. Ni devas klarigi: tra kiuj la fasistoj volas eníri Madri-Ni i!SfM. V.a-l
encianoj. Ni <l1)artenas don. Vi postenas, dio; sur loko treege
al la Unuigint aj Socialistaj Junularoj
respondeca. Espereble vi scios plekinter ni venas multaj esperantistoj ... numi la devon de revoluciaj junuloj.•
Ct tiuj klarigoj niaj estas respon-- «Kamarado¡, •La fasismo ne pasqsl»
ditajper rapídaj k esprimaj komenta«Ne pasos! • ni kriegas, dum ni enspirioj, kiel jenaj: Ho, Valencia, historie
ras, kontentai, la fresan aeron de la
liberala urbo! Valencia, la mangaj- montara .
provizejo de la milito! Ho, esperanGuadarrama, Novembro 1936.
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La registaro Largo Caballero gajnos la mililon, CAR:
La modernaj militoj ne eslas nur farataj de 1' armeoj, sed de la lula lo~antaro,
malantaií l a bata l fronto.
1
Nfoj mililai, ekonomiaj k idealaj avanla~oj. estas:
La regionoj sub la provizora regado d~ la ribelinroj enhava~ de~ _mili?nojn _da
enJo~anloj k la regionoj sub la legirima reg1slaro enhavas dekvin m1hono1n da 111.
Hispanio enlenas 25 urbojn de plí ol 50.000 enlo~antoj, k 14 el ili estas sub regado
de nia registaro. La cefaj urboj estas: M11drido. Barcelono, Valencio, Bilbao. La
industria¡ i, rovincoj estas regataj de la regislaro L11rgo Caba!lero .
.
La éeíaj mililaj industrioj ankaü estas regataj de la reg1s111ro.L~ gran~aJ eleklraj konsi ruaj oj ce la sudo de Pirineaj montoj. La 7ó pro ~e.ni~ el la ~•spam1J k~rbo:
minejoj. C'.iuj zink-k fer-minejoj
(Bilbao k S11ntander). C,u¡ h1sp11n11J
pl_umbomrn_eJoJ
(Carlagena k Linares). La minejoj de hidrargo (Almadeo). La grandaJ fabrlkoJ de
nulrafoj (Val encio, Madrido, Barcelono). Cío en niaj manoj:
.
.
La Banko de Hispanlo posedas unu el 111plej grandaj trezoroi en Eiiropo, k Q~
talas en ni11
· ¡· manoJ,
· T'o
• ·1aoifas , que se la fremda cneinterveno>
estus
1 ".,
,..
.
•re11l11,
d ni·
e1ingu11dum ma.llonga tempo la nuligon de la fasismo. Lar ~e estis llel, ph gran 111
Peno¡estas necesaj SED NI VENKOS. C:
r, deíinitive, la re~1s111roLnrgo C~~11llero
11
5in apogas s ur l a urbaj laboristoj k sur milionoj da malri~aJ k11mpar_anoj,k1u1bone
6cias el kiu fl anko 111povoa ricevi la teron k la neceaan helpon_. S_e~• 11ldonas 111tio
la av110111
~oi n, ki uj supozas, la allgrada morato, organizado k d1sc1phno. LA REOIS1 lb.RO LA.ROO CABALLERO ESTAS LA REOISTARO DE LA VENKOII

1
!

·---------------·----------

----

--

~3~

SEIRBTAJ
PLANOJ
OHOHRMANA
PASISMO
Kun siaj blekoj kontraií • ruga militismo», la germana fasismo intencas
kovri siajn manovrojn prí Okcidento.
La nuna kontraiísoveta kampanjo
komencis du monatojn guste antaií 1a
ríbelo de genera]o Franco. Óin iniciatis Goebe]s dum 1a periodo, kiam
la reprezentantoj de 1' hispanaj generaloj akiris en Berlina la unuajn sekretajn sendojn de armiloj al fasistaj
militistoj de Maroko.
Kiam generala Franco komencis
sían agadon, tiu kampanjo kreskis
seocese k alvenis en netolereblan situación kiam la híspanaj okazintajoj
gravigís k la germanaj aviadistoj 1
vestitaj per uniformo
de Fremda
Legio, komencis bombardi la hispanajn urbojn.
La germana interveno en hispana
milito ne nur estas kaiízita de iu rekta
ekonomia intereso, sed estas grava
moral a intereso. Se la ribelo sukcesus,
tuj aperos ~imila aventuro en Francio,
far e de la f rancaj fasistoj kontraií la
tiea Popola Fronto.
Tíuj, kiuj regas la germanan politikon, perfekte kalkulas kiom da perspektivoj malfermigus tiuokaze, por la
fasista Germanio. Se nun, en malproksima Hispanio, la germanaj fasistoj trovas diversajn rimedojn k
pretekstojn por senili helpon kontraü
la hispana popolo, kiom da ili ne
ekzistus porGermaniookazede franca
civila milito.
Vere ekzistas interkonsento ínter
Francia k Anglio pri reciproka helpo
okaze de germana atako. Sed, kiu
pavas certigi, ke Ang1io plenumus tiun
belpon se Germanio atakus Francion
sub formo de kasa interveno en interna milito?
Plie,cu la fakto de franca civila milito ne transdonus al Germanio aiitomate la he2emonion sur okctdenta
Eüropo?
Tiu celo estas tiel dezirata, gia
prezo t>stas tiel malgranda, ke estus
naive kredi ke la germanaj fa§istoj
rezignos interveni
en la blspanaj
aferoj. Iia interveno dailros, pli malpli
ka§e, ear la hispana milito estas por
Germanio
nur la antaüparolo de
civila milito en Francio.

Ven u via solidareco 1
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FRONTO

POPOLA

FA!1STAABDMtN

Bona A:miko!
Neniel vi devas forgesi, ke nía gazeto POPOL~
FRONTO, motoro de viva esperantismo, aperas nur Je
niaj propraj rimedoj, sen plia subteno krom la bona vol_o
de ciuj niaj internaciaj amikoj sufice Jertaj, sur gusta mvelo, por kompreni la signifon k sekvojn de nía brava
movado, sufice laboremaj por traduke represi k dise legadi nian materialon k sufice malavaraj por gentile ha~igi
al ni la simbolan k utilan munidon de siaj donacoj.
La sinteno de multaj registaroj, kontraií la hispana
popolo, ne permesas sendi postmandatojn al uia )ando. En
tiu okazo niaj amikoj devas sendi la monon nur per bank·
bileto aü ceko en valorigita koverto . Ankau respondkuponol
Sed ciel ajn sendu la monon al nía financa adreso:

o

ANTONIO
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Plaza Republica n.º 2 Valencia (H ispanio)

Balbuto

de nova

La perfida militista ribelo faris
ankaií bruan renverson en la ekonomio de la !ando. Tial la supera¡ instancoj popalaj devas zorge riparadi
la brecojn, kiujn faris, al la komerco
k industrio, la perfido de tiuj friponoj
pretendantaj trudi teroron k sklavecon. La popola respondo, antaií la
provoko estis tiel intensa, ke la natura
sekvo estis certa transformigo socia k
ekonomia kies fundamentajn stonojn
ni mm roasoDaspr..eci.~nKataluui-e.
La akum.1lado de ricajoj, en manoj
de nur unu grupo da personoj, ciufoje
pli reJuktita, sekvigis plian akumuladon de mizero en la proleta klaso k,
pro la kruda fakto, ke tiu grupo, por
saví siajn privilegiojn, ne hezitis ekbruligi sangan militon, la venko de
l' popolo devas signifi gravan sangon
interne k ekstere de la ekonomia fizionomio .
Estas necese do nun jam organizi
la produktadon, gvidadi gin en la senco, ke la sola profitanto estu la kolektivo, al kiu devas ja aparteni la gvidado de la nova ordo socia. La anstataiíigon de la privata sistema perla
kolektiva oni efectivigas, ankoraií iom
skize k balbute, kolektivumante la
rimedojn d~ la grand3j entrept enoj k
permesante la ekziston k disvolvigon
al la privataj proprajoj d~ la malgranda aií modesta industrio.
La streea klopodo revolucia de la
Popola klaso, fatale devi i,,0 ata preni
armilojn por detrui la fasismon, starigas la demandan pri tuja sango en
la ekonomia k socia sfrukturo ekzistinta gis hodiaií ,

,,,,,,,,,,,r,

ekonom.io

Unu el la eefaj problemoj, kiu jn
prezenta-s la nova arango, estas tíu
pri la organizado de la laboro, por
trafa distribuo de la produktoj konkorde kun la sociaj bezonoj.
Post la 19. de Julio, la granda
burgaro, cinike fasista, forlasis siajn
postenojn. Vasta plimulto forkuris
eksterlanden¡ alía parto mala peris.
La koncernaj eo.treprenoj ne povis
restí sen mastrumo . Sekve de tio la
labortsroj mem ci'ecH'hsmtervem en
siaj fabrikoj kreante laboristajn komitatojn de kontrolo. En Katalunio starigís oficiale la Ekonomia Konsilantaro, kiu orientas formale la pasojn,
iom empiriajn, de la industriaj laboristoj, k mastrumas la amplekson de
la ekonomia vivo Jau postulo¡ de la
cirkonstancoj k plenumo de la volo
aií deziro alsopirata de la generala
klaso. Sed la kolektivumado de la
grandaj entreprenoj signifus malmulton sen efika helpo por plia <iisvolvigo. Tia! oni komisiis al Ekonomia
Konsilantaro studi la funkciadon de
ia Kaso por Industria k Komerca
Kredito kun la celo havigi finan can
subtenon al tiaj entreprenoj k samtempe algrupigi la industrion laií konvenaj sfupoj, kiuj estu efiko por kantentiga pro fito, k eblo por bona ekstera komerco, tiom grava en la ekso t d d
· ·¡ b
·f
p r a o e var1a1 < ongustaJ ruktoj.
Nun on1·ankau- studas la mameron
·
por la starigo de oficiala organo pri
esploro k konsulto leknikaj por havigi
al la industrio pli¡m efikon k plian
progresan.

.,..,,,..,,,,,Z'/1#1 ,,,,,,
,,,,,
,,,z,,,
,,,,,,
p-,v,"",,.,,,,,,,.,,.,,,/,,,
, ,.,:,,,.,,,,,,.,,
,,,,,,
,.,,,,,,,
,," .·,,-~,, ,,,,.,,,
'
. ,

~ /iV,

¿, ,,_~,

Laií fi~in~aj statisti~oj, gis nun
estis murd1taJ en 1~ provn~co ~e.Sevilla pli ol kvar mtl l~bor1sto1 k maldekstruloj; en la provmco de Cordoba cirkaií du mil; en provinco de Granada tri mil kvincent prokfimume; en
la taiíroplaco de Bada1oz, ce la areno
estis murditaj antaü multnombra ce~
estantaro, mil okcent arestitoj · en
urbo Coruña oni faris publikajn ~kzekutojn grandkvante; en urboj San Sebastian k Irun la logantaro duonigis·
en la f~sista k_k~tolika urbo ~amplo~
na estls murd1ta1 24 monaho1 kiuj ne'
volís batali kontraii laboristoj, en la
tauroplaco de .sal.a~anca, k ankau
ce la areno, eshs cm1ke turmentata k
poste mortigita la socialista deputito
Andreo Manso.
Tiuj sciigoj estas rigore veraj, sed
malgraií tío, la propaganda blofo pere
de radio, gazeta ro, k. t. p. estas de la
unua momento tiel grava, ke la fremdaj popoloj le dipl0matoj ne estis nek
estas bone informítaj.
Se la hispana popolo povus dissendi cien kompletajn sciigojn pri la
ci tieaj veraj okazintajoj, se gi bavus
la ilojn por tion fari, eiuj decaj bomoj
levig4s samtempe k energie protestus
kontraií la nuna fasista barbareco en
Hispanío, kiu nenie havas alían
preceden con.
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ia. uda lando suferas angore l11pre111on
de l monslro k lamen sen ia hezilo M luktat
•• ui;e.
ankoraií heroe defendonte, ne nur al11n
ron sed 11nkaü 111dlgnon k pacon de ¡11rute
mondo. L11in1ern11c1
11solldaro estas kVaPt(
tuko visan111111svllon k sangonpro ni.a• d
dono. Kion vi faria Qls nun, tre kar• kbOD
amiko lnlern11cl11,
por nin b111a10'1
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La hispana eksminisrro M11rceleno Domingo 11perigis sur la franca g11zelo
«L· Oeuvre , respondan 111kelkaj fasistem11j vortoj de generalo De C11sleln110. Tiu
franca gener11lo estas bone konat<1 kiel m11llert11milltisro k klel freneza reakciulo; Ji
est11sunu el 111sovinislaj 11gi1lsIoj m11l11m11n1oj
de 111popolo .
Jen 111respondo de M. Domingo:
«Mi legis vian arrikolon ce cL· Echo de Par1s,. Mi ne komentos vian spíriran
eleganrecon llek 111delikarecon de vlaj vortoj .
Mi ne dezír11s konrraümeti certajn adjekrivoJn al 111via); nur inreresas al mi
diflni la jenon :
Je La hispdnoJ, kiujn vi deíend11s e3t11s111generalol kíuj solene Juris servl kun
!ojalo la respublikan reQimon, k perfidis tian juron ribeliQinte. Se vi kiel generalo
konsideras lion deca, mi bed11üras.
2e La hlspanoi. kiujn vi deíendas ne estas 1i11j plejparte. 111esras maüroj rransporríraj el Arriko por invadí Hispanion k subpremi Qin. Se kiel generalo de lando,
kiu havas gr11vajn rajlojn k devojn en Maroko, vi kredas ke oni devas defendi tian
proceden. vi Iion diru klaTe, sincere k konkrete. Ni bez.onas scii cu ekzistas franca
generalo, kiu konsideras aprobinda la rajron de la marokanoj alveni en Eüropon k
batali konlraü la enloQantojn de )ando kiu sub kribiz:s kun francio la rraktalon de
Algeciras.
La hispanoi. kiujn vi defendas, ciuj esIis germ11nemaj dum epoko ne ankoraü
forgesira; 1iu de 1914 1111918.
Ankoraú nun ili estas gerrnanemaj kiel monlras l;i salulo, sendira de generalo
Cabanellas al Hirler . Sendube eslus interesa, kc gener11lo De C11sIelnao remontros
sian simpalion al generaloj, kiuj post sla enko liverus al Germanio k ltalio, Nordafrikon k la B11le11rajnlnsulojn ci lio, cerle, ne facilugus la interrilalojn
de Francio
kun siaj afrikaj kolonioj.
41 La hispano;, kiujn genaalo De C11s1elnaonomas kiel la <fronl crapulaire •
esris enIuz.iasmoplenaj francemuloj dum la epoko kiam tiu), kiujn Ji defendas, es1is
germanemaj.
Dum la eüropa milito, la liama hispana reQo Alfonso de Borbon. kiel nun generalo De Casrelnao, nomis nin cla kanajl11ro>.
•La k,111ajlarot de 1914 k tiu de 19o6 estas la sama for10 kiu ciam helpis Francion, k kiun Franci~ovus
uliligi denove okaze de eb1a danRero kte 1af11n""!blecon
neniu povas ignori.
francio havus novan germanan landlimon se venkus liuj, kiujn vi defendas;
genera lo De CasIeln110. Se la Popola fron10 venkus nenlam eslus Hispanio landlimo.
clam esrus la hispana mano, kun la sama bonvolo, prela helpi sian najbaron.
Nenion plu, generala. Mi ne envías viajn 11djek1ivojn, viajn spiritajn inklinojn
nek viajo fremdajn inIerrilatojn. Nur mi invit11s vin al pripenso. Neniam mi kredis,
ke civilulo eslus devigala sendi tiajn indikojn al mililislo, nek hispano resti dolorige
devigala respondí liel 11!franco.
MARCELENO DOMINGO
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a Prezidanto asertis ke la aktua. okazintajoj ne povas sekvigi la
1a1
· t aro, kºm
rgon de 1a nuna reg1s
00 ~mas la decidon de la hispana
esPolo roontrita per lasta baloto, nek
pO~
a religia liberp.
de¡,.nkaií diris, ke Ji ciam defendos
derookratajn
instituciojn, ke la
la ko kontrau- 1a respu 'bl 1ºk a registaro
.
1
ª ~s preparita en kunlaboro kun
Jandoj, kies nomojn 1i prefefe~dai
r
.
rasne prononc1.
gvidentigas-li
aldonis-ke
ei tiu
neestas nací a konflikto sed internada. Ni asertas ke ekzistis interrilato¡inter la ribeluloj k kelkaj fremdaj
registaroj. Ankai1 estas senduba fakto
kela rezulto de nía milito havos internaciajn konsekvencojn.
La politiko de ne interveno starigila de kelkaj landoj, nuligas la rajtojn de la legitima hispana registaro
ktio fakte estas kvazaií a probo al la
organizoj, lctui deklaris militon al regfstaro.
Tio vere signifas aplikon de sankcioj kontraií la konstitucia registaro.
Se ne estus aperinta tia politiko, la
militojam estus fininta antaií multe
da tempo.
La militistoj sendube pensis, ke la
daurode ]'milito estus nur je du aií tri
tagoj;sed ili eraris, kiel pruvis faktoj
Sub la Respubliko ne ekzistis en
níalando persekutado nek netoleremo. Kontraue, la Respubliko estis
tolerema,gi ne maldungis íun oficistonpro politikaj kaiízoj. Nur gí petis
al ili lojalon; la armeo estis ee dorlotita,gia budgeto estis plígrandigíta.
Pri religio, la Respubliko nur apartigísla eklezion de la Stato. Óí ne
lermis pregejojn nek persekutis nek
l!lalpermesis la taskon de l' pastroj.
Ka¡se la registaro venkos, mi estas
Pretasubteni la reJigian líberon; cíu
Povosgui sían líberon k estos persekuto¡al neniu. Nur ni petos al la
ekJeziokegirestu en sía spirita kampo.
d Lalego rílatanta la malpermeson
e la religiaj Jernejoj, estas la sama,
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de Publlka lnslruado de Hlspanio
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kiun Francio adoptis antaií multai
Dum la estonto, la registaro konjaroj. La hispana Konstitucio postulas
tinuos sían socian programon laií la
laikan staton k laikan instruadon; la lega vojo. La popolaj deziroi povos
registaro nur plenumís tiun postulon,
sin esprimi per la universala baloto k
sed gi ne malpermesis la religian ins- parlamento. La registaro ciam repretruadon, kíun la eklezio povís fari zentos la híspanan popolon k sendulibere. Sed la infanoj ne devis resti,
be gi akceptos por sía programo cerkiel cíam, en manoj de la religiaj
tajn modífojn por plibonigi la vivniordenoj, car tío supozas liberan por velon de nía popolo.
fabrikado de malamíkoj de la respuFine la Prezidanto prononcis jenajn
vortojn dedicatajn al angla popolo:
blika regimo.
«Mi tute fidas al spiríto de libero
Sed krom tío, la fundamenta aspekto de 1' afero ne estis religia sed k justo de la angloj k mi ne dubas, ke
ekonomia; temis pri la distríbuo k gi konsideros, kiel necesa, la firman
kultursistemo de la tero, pri la plibo- solidaron in ter la eiíropaj demokratioj
nigo de vivkondicoj al kamparanoj k k ambaúflanka intereso al politiko de
paco.•
Jaboristoj.
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Antaií sía eliro ciu el i1i ricevis
k tuj post la alveno en
Caceres, leiítenanto Revelle donis al
ciu 200 pesetojn.
Tiuj 50 artileriaj soldatoj ensipigis
en Genevo kuTÍe kun 3 leiítenantoj,
Revello k du aliaj.
l1i vojagis per itala sipo, regita
de milita¡ ifalaj maristoj I< elsipigis
en hispana haveno Vigo. La sipo
transportis 15 kanonojn k 50 kestojn
de munido.
Tra Salamanca, Caceres, Talavera
k Torrijos i1i translokigis al Toledo,
laií oni legis sur la nollibro, kiun la
kaptito kun¡,ortis.
Li vidis en Caceres 15 tankojn,
ciuj ifalaj k kondukataj de italaj soldatoj . Li certigas ke en la zono de
llescas estis 6 kanonoj, kies servan
H plenumis kiel helpanto.
Tiuj kanonoj estis komandataj de
italaj oficiroj, k la tuta soldataro kiu
funkciigis ilin estis ankaií italoj.
Tuj kiam alvenis en Hispanion,
Luigi Corsi estis nomata subleiítenanto.

LA PIA EPISKOPO200 lirojn
VERA

EPIZODO

Kun la plej dolca k milda voco
li alvenis iun vesperon ce la komandanto de la militzono . Li ne iris por
peti indulgon¡ li deziris favori neniun.
Li ec ne deziris peti ke la komandanto ceestu la pregejon, nek li celis
al bagatela konversacio ...
Tuj kiam 1i alvenis, la episkopo
de Tuy diris:
- Sinjoro komandanto: Mi deziras
peti favoron. La fusilmortigoj ...
-Ne, via episkopa Mosto - respondis la armeestro, kiu kredis ke la
religiulo intencas peti indulgon- . Ne,
ne povas esti kompato al tiuj uloj,
malamikoj de la ordo k de la trankvilo.
-Komandanto ... Mi ne venas por
tío. Nur mi deziras peti favoron. Anstataií okazigi la fusilmortigojn apud
la vojoj aií en la karceroj, m devas
okazi ce la aleo ciuvespere je la kvara.
Tiel estos instruiga spektaklo ... Ke gi
estu longedaiíra, por pli bone servi k
kontenfigi dion ...
La aleo estas moda promenejo en
urbo Tuy. Je la kvara posttagrneze
eeestas tie granda popolamaso kiu
place promenas.
Tiu cbonulo•, la episkopo, deziris
okazigi tiam la spektaklon de l' fusilmortigoj por cíes óistro ...

La 6-an ovembro je la 9.ª matene la respublikaj aeroplanoj faligis
fasistan casaeroplanon « F i a t •. La
aviadisto sin jetis k estis kaptata de
la milicanoj.
Li estas nomata Alfredo Piccoli,
naskigis en Bolonia (Italio) k estas
28 jaraga. Li estis dungita en Italio
kun salajro de 2.500 pesetoj po monato.
Antaií utm manato li alvenis en
Se·,illa, poste li translokigis al la
aerodromo de Talavera, kie li laborís
sub la gvidado de la itala leiítenanto
Palanca. La a1iaj aviadístoj tieaj ankaií estas italaj.
Lí ricevis titolon de kapitano de
hispana avíadarmeo.
Li estas nun ce hospitalo car estas
vundita. Lía aeroplano estis armita
per modernega mitra1ilo provizita de
kugloj •dum-dum•.

N~UTDAL~CO
PIDFIDA
Antaií kelkaj tagoj (la 1-an Novembro) estis kaptita apud Parla, en
la batalfronto de Madrido, la ítala
.!.Oldato Luigi Corsi Filaberta.
Li naskigis en Vílla Costelli, provinco Brindisi (ltalio ); ne temas pri
volontulo car Ji deklaris ke oni devigis lin.
Luigi Corsi apartenas al la deka
grupo de 1' arfilerio de Romo. Li
eniris en sían regimenton la 19-an
Aprilo, k laií la lego li devas militservi dum 18 monatoJ; konsekvence
Ji apartenos al la ítala armeo gis la
t()..-an Oktobro 1937.
Laií sía deklaro, Ji k liaj kunuloj
estis devigataj vojagi en Hispanion,
de la estro Luigi kiu komandas tiun
artileriangrupon k kiu post kuragiga
alvoko, elektís 50 soldatojn, k devigis
ilín al voja~o.

NIA DANKO
P.mocle ni l11fi1igas lutmonde pri 111luja
preteco de mullaj amikoJ havigi monon 111ni
per plej diversaj manieroj. Ni d11fi.rig11s
nlan
laboron pll firm11Jeiufole!
En venon111numero ni kvitancos, per
komple111lisio, la don11cojnricevit11Jn,modesi11Jk rellef11J,sed eiuj eg11Jedanklndaj
kun lremof de koro.

Lasthora Impreso
La fasista serpe.nto sukcesis traf¡
la pordojn de Madrido. Tie la popola
armeo kun alta morato k tauga ann¡_
Jaro faras dígon k respondas Per
entuziasma atako por 'rompí la den.
tojn stalajn de la malamiko. Pruvon
µri la universala karaktero de nía
Jukto montras la rímarkinda fakto ke
la plej firma apogo, por la defendo de
cíes cefurbo, estas kolono internacia
kiu konsistas el kelkaj miloj da eksterlandaj k-doj, ínter kiuj trovigas
kelkaj esperantistoj.
La nunaj, tre ínteresoplenaj, tago¡
estas decidaj por plirapidigi la venkon. Por pli senembarase gvidadi la
militon la nova hispana registaro tus
translokigis al Valencio.

RIMARKO
La tradukado k represado de la
materíalo el POPOLA FRONTO ne
nur estas permesata sed rekomendata.
Tamen ne forgesu mencii la devenon k sendi ekzempleron al nía redakcia generala adreso.
POPOLA
FRONTO
Mar, n ° 25.-Valencia

POPOLPRORTR
bETERUJO
K-do: L. van Eijsden, Nederl.
- Vía korespondanto
L. Soler
fartas bone en Cocentaina baldau li skribos vio.
K-do: D. v. d. Kruijf, NederL
-Ni akceptos tre volonte vian
monsubtenon. Óuste tion bezonas nía bulteno. Koran antaiídankonl
K-dino: L. Castel, Francio.Se vi ne povas sendi monon per
postmandato, bv. sendi gin per
bankbiletoj aií per ceko.
Al la respondkupon-sendantoj.-Ne forgesu sigeligi la res·
pondkuponojn cevia postofice:jo,
kontraiíe i1i ne utilas al ni.
K-do: Herm Klaassens, Ne·
derl.-Via korespondanto Francisco Serrano fartas bone e:n la
fronto de Teruel.
Al multaj. - Leterojn
nur al nía Redakcio.
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Preaejo de J. Olmos, Alicante, 33, va1cnclo

