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KO'NKURENco· INTERLUPOJ DANKA BABILADO
La hispana popolo ne bezonis multan tempon
por malkovri la rubon de la malica politiko de
S-ro. Eden, kiu fakt~ estas plia malamiko al niaj
pezaj klopodoj por digno k libero . Nía plej alta
historia merito estas ke la hispana Respubliko
batalas kontraií tri nacioj, kiuj rekte gvidas _ la
internan ribelon kun la hipokrita apago de la ínternacía diplomataro, kiu, sub ruza preteksto limigi la konflikton k gardi la pacon,
teksis kanajle specialan sistemon de sufoko kontraií la legitima Registaro.
. Kion pretendas Britio? la respondo estas rapida: konkurenci kun la
fasistaj statoj pr.i la posedo de Hispaniol Jes, la vero-tragedia vero por nía
ke la angla konservatíva registaro nu r ha vas
brava k oferema popolo-estas
nun neskueblan celan: forpeli el la rondo de Franko la germanojn k italojn
anstatauonte ilinll Kontroli perfidon povas estí negoco ...
Nur unu granda k potenca popolo, Sovetio, klare komprenis la ludan;
alía granda nacio, Francio, heziteme akceptas la manovron kreriante, ke la
angla ínfluo estas mal pli dangera , apud la Pirineoj, ol tiu de hokokruco sen
v11aloj.La cedo pri militrajto al Franko estas la kerno de la manovro . Anglio
jonglas perla kondico pri f~ríro de la vo lontu loj car tío signifus la finon de
la ítala-germana influo. Tiam la angla imperialismo pretigus akirí gajnon el
tia situado k sendube gi protektus la gr upon, kiu plej facilanime restus safe
obeema al giaj interesoj. Tíuokaze certe gi pro tektus la bandon de •pa triotaj•
perfiduloj,kiuj kapablas vendí s ían patrien k cion vendeblan.
Car tiuj intrigoj k komplotoj ínter lupoj ne estas tiel gla taj, kiel oni
povas imagi, la farso enu e k tragike plilongiga~ .~em~jnon post semajno.
Evidentigas. ke Anglio ne deziras rapidan solvon gis ktam la tereno estos
.
hone preparita al tiuj abomenaj intencoj.
Tiu monstra koncepto de la diplomata politiko nur trovas barojn en la
obstina volo de la hispana popolo preta venki honeste aü digne perei. Tia!,
ankau en eks terlando, nur la energía sinteno de ciuj popoloj devigos medito~
al angla¡ politíkistoj. Laií eksklusive hispana vidpunkto, la militrajto a l fasista
Perfido estas nenio nova. éu la ribelintoj ne guas ~akte tiu~ kom_plezon ekde
la komenco? Cu ili ne dronigas senpune s ip ojn pro tektatajn de brita k alinaciaj flagoj? Tiu hontinda panoramo estas nur la eks tera aspekto de la surda
konkurenco ínter maljunaj k junaj lup oj, kiujn la dive rsaj brancoj el sana
Popolo <levas scii sam e malkovri k ciel ajn venkobati por povi marsi libere
sur larga soseo de vera Demokra tio :
Hispanio dejaras nun en sía posteno . Sen pauzo en la lukt o gi konstatas la aperon de nova malam iko internad<'! suh la kapitalista ombro de la
Borso de Londonol En lupa konkurenco, estas moko la famo pri kavarilecol

La realo, pl ej ofte, eslas b11to por la -fantaz.io. En la esceplaj fojoj, kiam okaz:as la
mal o, supera Rojo sprucas sen mezuro. Tiun
agrablan emocion ni Ruadis dom la rapidaj
tagoj de nia viz.iro at ekstero por travivi la
debarojn de du lab orisraj Kongresoj . Dornoj
el fanatika malico ne vundas Ira l a vel uro
el Rusta kon scio ! Maruraj frukloj , de komprenemo k simpalio al popolfronlismo , estis
de
mitda regalo por nia instrua pilgrimo
urbo al urbo. de hejmo al hejmo ...
eble
Ni, ci11m prerai al ruja polemiko,
iomete rr o rigoraj antaií erara riproco aií
senfundamenra atako, konfesas hones te nian
r esprimi laiídoj n k laiítigi
nula n kapablon po _
dankojn. La i nrimaj sinceraj senloi pri amo,
danko k 11dmiro, r iskas aperi kie l mallertaj
balbutoj se ili fo rlasas la delikalajn k m isteraj n celojn de l a homa konscienco.
La plej simbola babilado, pri nia et erna ·
danko, esrus do konscrvi blanka la angulon
de ci tiu rubriko . Tamen , argi l o ia m povas
esri sel o de juvelo. Ciuj niaj bonaj geamiko j,
el la kongresaj amas oj. kura Rai kunlaborant oj k zorgemaj gasriga nroj , legante ci
liniojn, devas akcepti k gardi nur l a vortojn,
~iuj res111svirge ne dirit aj , kvazaií r ezervo
de Corto neelcerpebla por la nobla k alta
tasko de ni a popola entrepreno .
En especiala ku nsido. kiu dense stopis
grandan cambron de kafejo, ni aiídis sugeslojn, rimark ojn k !r e interesajn kri tikojn. En
agrabla medio ni éiuj srudis, tre se ri oze, l a
_poz il ivajn flankf'jn de kel kaj ripr c celoj k
plendf'j. La lega nrarodemokr ateskizis vojon,
ki un plezur e ni akceptis por uril e varri nian
karan infanon, kiu ne haz.arde fariRis kom una
banto, ko in cida punkro, por jam pli ol kv in
mi loj da esperanristoj, el rr e malsamaj renden coj sed ci uf klare akccptin taj, sen rezerv oj, la rekran lukt on konrraií l a fasis mo por
savi la ho man digno n, por savi la kulluron,
por savi rrecize Espera nron meml
La popo l o estas motoro, jen firma konvinko nia kies deílnirivan trajron ni konfi ~mis ,
kun Rojo , dum longa pi l ,:¡-rimado de kunsido
11Ikunsido, de h ejmo al hcjmo, tra l a bruo
de l a s tr atoj. el plej div ersaj urb o j ~ uantaj
pacd n traíikon sen rerurn zorgo pri mililo.

popolo!
~eantikva
sorpocon
v~m~~ detruon
dr~ko
las~ma
Oriento,
En~alproksímu

aplikas
{ªPªnto

en Cinio la vabomen~ ¡n metodOJ? de 1. Fasismo. ~e en ~a mond _o n e _Jam plu_ ekzistas juro k
e~~. almenaií restas ankorau popolo1 tute preta¡ batalt por detr~I ~ngo¡n de fr1pono1 k hont1gi pasiv econ de
Ílltstroj. Fratoj de Cinio, per sama heroeco k sankta fervoro m nm helpas reciprokel Antaiíen, spite cionl
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"C . N . T." ciut11g11jurnalo, or•
gano de la N11ci11Konfeder11cio de
L11boro en Madrido, m11ll11üdas111
nov11n politikon de P. O. U. M. kiu
agitas nun denove por L11borist11
Revolucia Fronto.
La konfederacia gdzeto diras:
cL11kamaradoj el P. O. U. M. ne
devas lasi sin misorientigi per 111
konsiloj de tiui, kiuj ne traviv11s
nian revolucion nek per sia nun a
animstato . l(un la demagogio oni
iras nenienl La Antifasisra Fronro
devas esti ncpre deíendata de ciuj,
kiuj vere vol11s venki en la milito
k firmigi, en la ariergardo, la ne- .
cesajn kond icojn por marsi poste,
• per sekuraj pasoj. trc, la vojo de
sociaj k politikaj progresoj.,
L11anarkistoj de C. N. T. koin•
cidas Jo kun la objektiva kritiko de
nia bulteno pri sinteno de P. O.
U . M. Ank11ü estas traía la 11ludo
pri 111konsideroj de tiuj, kiuj ne
rekte tr11vivas la hispanajn aíerojn.
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al tiu ]ando, kiu amike rilatigas . ku~ Hispanio estas
• La Interliga Ko~
tute maljustaj k ne plu estos permesataJ.
mitato de la partioj
.Tiu decido de nía registaro estas aplaudata de éiu
Komunista k Sociahonesta antifasisto hispana, kiu konscias pri la valora
lista j°us publikigis
helpo, kiun ni suldas al Sovetio, enmeze de la senagado
la bazojn por kode ali aj «demokrataj • potencc,j, kiuj fordonas malavare
muna agado de am·
sian dignon al la fasistaj regnestroj .
baií organizoj. La .
La C.N.T. vizitis la Prezidanton de la Respubliko
•
tuinterkonsento
antaií kelkaj tagoj. K-do. Antona, elstara mertlbro de la
sas jenajn ko 11kreorganizo deklaris pere de la jur~aloj: •Ni estas ekza.
tajn punktojn: •plimenintój la militan situación k la politikajn cirkonsta nfortigo de la potencojn kontraií la ribeluloj k kontraií la invadintoj. En
co al la Poppla Arkunsido de regionaj komitatoj de C. N.T. ni prenis unuameo. Akceli la krenime la decidan, ree oferti la helpon k kunlaboron, per
adon de vigla mi- ·
niaj propraj elemento¡, al la Registaro de la Respubliko
litindustrio . Akti- .
car ni kredas, ke estas nepra <levo, en ci tiuj momen to¡'.
va agado pri orgafirme apogi . tion, kion la registaro reprezentas k parto. nizo de la fortikigaj
preni la gvidadon kun la programo gajni la militon k
laboroi. Kontribui
kanaligi la revolucion, laií vojo konvena por la nacía
intense ' al perfekta
ekonomio. Ni r estis tre kontentaj je la vizito fa rita al la
organizado de la Transporto. Ordigi k plani la nacían
· · Prezidanto, kiu atente aiískultis niajn proponojn .•
ekonomion. Tendenco al amikaj rilatoj kun la etburgaro
La mistera mala pero de Nin, gvidanto .de P. O. U. M.
•
Rigora ordo en la tuta !ojala zono. Sindikata unuec¿ '
elvokis ekscitan animstaton ínter tiuj, kiuj akuzas cer·
ínter U. G. T. k C. N. T. Junulara unueco. Internada
tajn elementojn, esti la aiítoroj de tiu stranga okazaj o k
unueco. Lojala konduto kun Sovetio:
tiuj, kiuj proklamas, ke Nin estas kulpulo k tia l Ji savis
Tío signifas gravan pasan antaiíen en la vojo al la
el certa puno per forkuro, protektite de fasistemaj
sin
kio
J'Marksismo,
de
brancoj
du
la
de
eco
unu
efektiva
certe in fl uos efik.?- por - plifortigi la poten con -d~ la -- -•helpantoj, kiuj kas e- agadas in ter ni. -Kompreneble, la
. disputo estigis ínter P. O. U. M.-anoj k komunistoj.
proletaro kiel akso plej firma de la miHto.
La -~ocialista gazeto de Valencio, pritraktante la
La Konsilantaro de Aragono, institucio, kiu kaiízis,
•
aferon diris, ke Nin estas kulpigata en la proceso, kiun
kaiízas k kaiízos ankoraií longtempe grandan diskutala tribunalo sekvas kontraií Ji, pri tre konkretaj deliktoj.
don ínter giaj kreantoj k giaj atakantoj, jus estis fori•
kiuj p_reskaií certe rezultigus al Ji iun severan verdikt on:
gata de la registaro, ne perforte car gi mem akcepHs
sajnas rnalvere, ke la komunistoj povu deziri aií oka·
tial
Ni
registaro.
la
de
sían likvidon, laií sukcesanta plano
lian malaperon. Kompreneble, se la komunistoj ce·
zigi
k
bazo
tuta
gia
pri
kritikon
fari
·hodiau
tie
ci
volas
ne
lu s senigi sin de tia persono, nun estis bela okazo por
funkciado, ni nur mencias, ke tiu speco d~ regiona pronuligi tiun malamikon per tute legaj procedoj . Tamen,
vizora registaro !re doktrinece, laú inspiro de tendenco,
agadis k ne sciis ligi al sía politiko la aragonan kampa- · se Nin kulpas, al neniu pli ol al Ji ·mem int eresus eska·
pi el la puno, kiun Ji meritis. Sekve, al tiuj, kiuj akuzas
ranaron gis tia akstremo, ke multaj vilaganoj pro la perla komunistojn, oni povas argumenti, ke la tuta afero
fortigaj procedoj de la regantoj, forkuris al la fasista
povas esti ankaií kolosa manovro kontraií Ja komu·
teritorio . La novaj metodoj estas bona garantio!
nistoj, p.er kiu samtempe Nin evitis al si gravan
La registaro jus malpermesis publikigi atakojn kon•
komdamnon. Tion diras la fidinda socialista jurnalo.
traií Sovetio. La koncerna Ministro deklaris, ke atakoj
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~fe~slvo de!ª it11l11ldivizioj, kun centoj da k~nci~oj ~ tan·koj, helpe de ~maso da german11f11v1ad1loJ.sukces1s, post barbara detruado de la c1rkaua101, klel en Bilbao kapti Santander
La~ 111gazeIO Tribuna d~ .R.'?m'?, dekdu italaj _general?i partoprenis k gvidis la ko~keron de tiu nord~
de ltaho s~n~ene kaperas Ira la Medircraneo ~is la
__
regtono. S_amte~pe la ~•(11s1poJk su~~c1r_eno1
DardaneloI portie dron1ge1sen pune nIa1n sargs1pojn. La ribellnJoj tiel povas fieri pri sia eskadro
···
·
de Mussolini kun fripona toleremo.
pr l la pirata ukadro
. Tiu skan_?alo okazas anra~ 1~ s~lena indiferenro de la Diplom11Iio . Sajnas, ke en la proksima
kuns1do de la n11uzIgaLI_go de Nac101_ontpretendas ~~gumenti per venkoj. Ju pli da mililaj sukcesoj
¡ peronl ¡,ovos montri de~ ph_da nvanla~oJ onI povos eltm . Ne gravas tio, per kia helpo Ja hispan 11
flduloj sukcesas für11g1sIa n flagon. Prc1vo ne. v11loras. Justo ne pezqs. Hones1eco ne taügas
.,
Ni perdi~ la fldon al la fnrsaj tribunal oj de la potenculoj, al la eksplu11tantoj de la· mondo
•"Sed ni obsrine vo_las ankornü ~di al la P?POloj. kiuj _ne sa111ssuferi ninn sorton. Cu iJi fine veki~o~ ~
·
;•
llfi akcepros ~in k1el fata Ion? N1_d e~pero Je la konsc10 de la tuti:nonda proletaro komencas mal vi h~i •,
se
kompala
per
ol
Slmpatio ne suflcas. kamaradoJ! V1an solidaron monrru per ph eflka gesto
Uolka lolllsto por traoll ta 1°100
de litol k medikamenr oj . Se vi ne kapablas eluzi vian íorton nunmomente kiam v·I i·u"os O n tado
0
une k
is
' de nia batalo
• vI· pensas . ke In rezulto
- ~u
· ? 11u,
· d e H'Isp11mo
·
nka5·
n por flk
fnrerven i fnvore a 1 1a 1n b orIsto1
on tra ü _vi mem si: ni m~Iv~ ofln·
Konrrolu la sintenon de vi11j sindikataj k partiaj gvidant oj; postulu al ili faktiljn k konkretajn : e . I
•~ Armeo JUS kome!1c1s kurz a agotO•
slvon en la íronr oj de :"-ragon_o. Al la f~emda atak~go e~ la Nordo ni respondas per iberia im 1ºJe°
. ar ri viª
nt batalas . Nta k vI11sorro dependas ankaü de tio k P~ 0 e orienta reg1ono en d1rek1O111
Ne nur por nt, por vt 11nk11ü
·t vr ~unbatalu. Estu agem11jl Konsciu_ ~ 1
forto k agu konsekvence. Nur vi ¡,ovas haltigi la pasojn de nia komuna malamiko! La ;tr 1
0
an oraü estas proleta k grava oíenstv ·
.
.
·

~11

f ·
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sur monteto staras nia parapeto.
Antaií ni etendigas vasta regiono, ce
kicS fundo levigas blua montaro . Ciu\'l·spere ni rave rigardadas la sunon,
, ildperanta trans tiuj montoj. N eni.am
~-·nenie ni h:ivis sancon vidi tiajn
c~rmajn k ricnuancajn sunsubirojn.
Lil spektaklo estas ja longa k ciutage
rnJlsama. Dum pli ol unu boro la
éielo, nebuloj k monto¡ ornamigas
k cío <:>kazastiel
per diver~_aj k<:>IC?_rojL
bcle k tiel simple ...
Dise, tie k tie, sur la konkerenda
regiono vidigas kelkaj vilagoj k la
urbo Jaca (Aaka). El malpr.oksime
aspektas gaje tiuj vilagoj, sed ne tiel
estas en la realo. lli suferas ankoraií la
premon de l'reakcio, ili gemas .sub la
boto de I' militisma fasismo . Kaj ta•
men, sur tiuj kampoj, nun orkoloraj,
okazis antaií 7. jaroj la unua epizodo
de nia civil-milito, aiídigis tie la unuaj
kanontondroj k pluraj homoj oferis
tie sian vivan al popolaj .idealoj.
Decembro de jaro 1930. Agoniis la
dibocanta monarkio; la groteska ·diktaturo de generalo Primo de Rivera
restis senpova por sufoki la popolan
Jllalkontenton. La . ne¡,ra, neevitebla
eksplodo okazis. En urbo Jaca, apud
Pirenea montaro, du bravaj k noblaj
oficiroj levigis, kiel interpretantoj de
1'popola volo. Galan k García Her·
nandez starigis la Hispanan Respu•
blikon k pretigis defendí gin ,kun ar ·
milo¡en manoj. Fresa vento de libero
blovis unuafoje tra tiuj valoj. Bedaii·
rinde, tiu romantika gesto ne ehis en
la cetera Hispanio k la despota mons•
tro povis ankoraií, per siaj lastaj kon·
vulsioj,dronigi en sango la sindone·
man aventuron. Sed ne vane estis
ver.sita la sango de tiuj herooj . llía
~obla ofero akcelis lá pereon de I'
1amputrinta sistemo, k nur post kvar
monatoj la híspana popolo goje sa•
lutis la aperon de_nova aiiroro.
Nun la Tiranio, kiel nova Fenikso,
revivís el sia propra cindro, k la urbo
k la kampoj suferas gian vengon.
,. Sed solenan promeson ni faris k
~Iu~age~i rememoras pri gí. Ni reli·
kerigos~hun karan hispanan !er~eco?
b' anta u la tombo do?!' tíamaJ fahntoJ,
onore al i1i k honore al sennombraj
Pereintoj pro popola libero, ni pie
~antados: •Víktime vi falis en kruda
atal' pro am' al popo!' en sindono ...•

.
(Nord-Aragona
Pronto)
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POZICIO

. . · Kelkaj-tre malmultaj 7 1egantoj de POPOL~ ~RONTO su~it~ dubetas
pri ma rolo k celo E~ unu kamarado skribas al nt d1rante, ke m 1am mal·
. kov~is nian •gis n~n kasitan komunisman karakteron•. Aliaj amikoj sin tu~as
al ~u k diras, ke car versajne la hispanoj batalas por demokratec~ ~"spubhko,
k ho ne gravas por la proletaro, ili ne plu povas nek ~ol_asapog1 ~1an lukton.
. Se tiuj plendemaj personoj ne kapablas dísting1 ~1ferencon m_t~r demo·
k;aho k fasismo ; k pro tío ílía entuzíasmo malvigligas, ni dankas , ke th forlasl!
s1an subtenon al nía batalo car ni ne salas apogon sub la pezo d~ certa!
kondiccj . Kiel multfoje frape dírite, sur la amboso de nía gazeto! la hispano, .
b~talas: unue por venki la fasísmon, nepra P;emíso por ko~stru~ n~v~n ~~
c1ordon, k due por starígi, post la venko, regimon sen mal1usta1 pr1v1l~g10J,
en kiu Demokratio ne plu estos vana vorto sed aií.tentika bazo de la socio.
• · Tamen, menciinéfe •e'stas, ke la kamaradoj, kiuj malakceptas la diiekton,
kiun ni sekvas, ne logas en fasistaj landoj. Se estus tiel, kredeble ili havus
alían opinion. Kun surprizo ni · rigardas la riprocojn k miras pro tío, ke
.
ankoraú estas bezonataj klarigoj pri nía starpunkto .
laborista¡ k pro!etaJ.
Popolfronto estas kunlígo-ne kunfandigo-de
partioj kun politikaj sektoroj de liberalaj etburgoj, kiujn -~e timigas la s~)CJala~
progresoj k konkeroj de la ekspluatata klaso sed male, 1h e~tas pretaJ belp!
gian disvolvigon al plej alta stupo. En Hispanio, intelektuloJ k mezklasan?J
kun proletema menso ja abundas felice. Niaj respublikano j, generale en sta
plimulto, estis ciam k restas socialístemaj k tial la Hispana Popolfronto
konsistigas fortan unuecan blokon, sen profundaj divergoj; tiun_ politiko_n ~i
subtenas per nía gazeto, klare k honest e. Se ni estus ortodoksaJ komumstoJ,
sen honto nek vanto, ni konfesus tion sincer e. Sed POPOLA FRONTO estas
simple ... Popola Pronto k nenio alía . Ne cerbumu niaj amikoj pri la celo :de
nía gazeto fekunde pluganta tra la verda kampo de la esperantismo.
· La laboristáro atentu la historiajn faktojn k obser vu fenomenon. De.
. mokratio estis gis nun la plej forta apogilo por la subpremanta klaso. Per gi,
trompe gi regís por sía profito k' defendís siajn proprajn inferesojn. Sed mal·
graii tío, ke gi estis fikcio, la laboristoj uzant e la vocdonrajton k organizig~nte, solidare k konsci e, efike profitis je la Demokratío por subfosi la povon
de la privilegiuloj k atingi sinsekve avanta gojn k plibonigojn.
. Kaj jen, tiam la reakciularo vidas , ke ec parodio de Demókratio estas
dangera por gia potenco. La laboristoj utiligante Ierte siajn fortojn povas
fakte influadí k akíri lege la plenan povon . Komencigas do ofensivo kontraií
la Demokratio, fare de la timemaj reakciuloj k naskígas la Fasismo, kiu
kovras sían vizagon perla emfaza masko de • defendo de kulturo k civi lizo•.
Ne ekzistas en Hispanio iu org anizo, partía aii sindikata, sufice forta
por starigi trude sían programon aii sían diktatorecon . Nek gi estus solvo por
la popolo . Ni antauvidas por .nía !ando regimon, kiel rezulton de reciprokaj
cedoj k de interakordigo de ciuj sektoroj antifasistaj.
Tute senbaza estas la kalumnio pri persekutado pro pensoj k ideoj.
.
.La popola justeco punas k enkarl:erigas nur malamikojn, kiuj ofte kasas sían
fu.san varon per tre respektindaj nomoj. En okazo de sangaj kolizioj, falis
bonaj kamaradoj de CIUJ tend enc oj, kiuj erare svingis armilojn, por disputi,
anstataii uzi ilin kontraii Iá komuna malamiko , kiu certe ne estas fremda al
tíu lukto interfrata k scií s ruze· provoki gin. Tiuj incid entoj okazigis viktimojn
el CIUJ or ganizoj. Sed la registaro supertendence devas intervení kontraií
kelkaj grupetoj aií personoj, kiuj pretendas agadi perforte kun damago por la
popola unueco kontraii la lasismo. La popolo batalas kontrau diktatoreco,
kontrau ajna absolutismo k rifuzas la jugon, kun bombasta brilo, de minoritoj
aií de individuoj, kiuj volas regí feude sur la vilaganoj, timigitaj per procedoj
de teroro . Ne estas oro cío, kio brilas; nek es tas revolucianoj ciuj, kiuj pri sía
revoluciemo fanfaronas k gaje dibocas detruante la ekonomion per absurda¡
aií. senpripensaj ludoj. Respo ndecaj organizoj proletaj ne subtenas senkontrola jn agojn de egoistaj izoluloj aií. de aiítonomiaj grupoj , kiuj ne meditas
la sekvojn de sía agado. Tia! neniu s erioza laboris ta organizo suferas perse•
kuton aií. genon de la registaro, sed i1i guas norm alan vivon k ekzistorajton.
La _popolanoj )uktas k Il!ortas e~ ~a f:o_ntoj por la libero, ne por anstataiíigi
siaJn malnova1n mastrom per ahaJ, km1 sen pra vo volas ekzerci la forton.
Fine, pri nía gaze to ni aldonu, ke ni estas plene k fiere sendep endaj
Ni havas nenían subv enci on de la Stato , ankaii ne de partio aií sind ikato.
".ivas k floras dank' al la monhelpo de n~ai lega ntoj ekskluzive, k n i fieras pri
t10._POPO~A PRONTO ~e estas kom_umsta_sed ankaii _ne, ho kompreneblel
anttkomumsta, n~k a~ark1sta .nek anhanark1sta . Nía klasbatalo estas sufice
~il~a por: akceptt pla ce k dank e. la fav?ron de multaj liberalaj neiitraluloj,
kt~J per s1lenta _la~o~o he_lpas pl_1prakhke la epopeon de Hispanio ol tiuj,
!~h~e m~lm?lt~J, _km! m~lsatas man taskon se gi ne reflektas la kolorojn de
11ta1sub1e~hv~J v1tro1lN1a se~dogmemo ':_StasP~:fekta. Nía gazeto estas popolfronta k he! g1 estos tre obstme, kontrau la fas1smo, gis venko aií pereó.
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NlA Cl!LO.- -forvotet onlt al Ntdcrlando.

ni rt't'II prl 1ukcua

partoprtn o en 11 S~T-Kon¡ruo
. NI an1a1bc:n1i
1 l• buonon, kontek11Ql atnput: kun n ial a mlkol de la d ivt:rH) landoj, kiuj l:cu1us
1■ ti joran rtndtv\lon de ni1 A.1oclo. NI volls montrl al Qi nlan

tstim o n

EN

al t:iui nian tlkoran dankon pro tlla amaH aub1tno al
FRONTO. Kromc ni pco s i.s, kt nle viiilo Id taGgua por
lomcte regu1i¡ri lo rila1ojn lntcr ni a bullcno k la pru or,anol de
SAT, rU11oj kiuj lutaH:mpc
ne auOt c glalt i,orii.s, mol¡roQ
nial bonal duiroi.

POPOL,

k

NI do, kun granda

do10 da lluzio ckvcturis

litn . krcdanrc,

LA KONGRESO DE S. A. T. (Roterdamo) <º>
BontR"a imptuo
kollz.ls el ni la llmuo da rekongreaanol
en liu vtrc impona kun\'t:Rtf O. la 1bundia la ntdcrlondanoj. Std
fakte bulla ccntol dn ne •holandenoi k, H nía memoro ne pcrftdos
nin, pll ol dek su landu1 ulis rorczcn1a10 J, pluraj el ili 1rc
muhn omb rc . Brila suk cuo! ·
·
La kongrue::1oro aketptla nin kun lrt. fav o ra ainlcno. jua
a!vcnlnla J on l aciigi~ , kt: ni es1os lit le Jul. pro rondro aplo Odado,
ni cstia dr:vla-atai a nluti t:e la podio. por danki la aimpalipruv n jn
de ta ac kom orad oro. Tio t:i ok,ula la dimonfon. ~l. Julio ma1cnc.
Poal lo ta¡-mu .o, en lo Solcn a Holfr:rmo k -do . Hcrn ondu .
perolad\s, ofkiale ealulonlt la kOnf!'rtaannjn k ¡-uloln, klul ple•
nlgla lo vas11n kona-rcstjon . LI foria prlakribon d e la sanva
bota lo de lhspan io kon1ral1 la 1u1mondo íoslamo, dankis la aoli·
dar o n de le upcranlis1ni k pel la ftdon dt: lo l1bori111ro al ni•
afer o . Onl aplaCd is lln vlglt: k lo s ocl aldem o krola fHtlo de la
urbo, en atol Informo! prl la Konrruo,
auO(c lo nee raporiia
llan ln1crvcnon.
•RUGULOJ,
BN LA POLtCBJO .-La morga6on (lundc)
ne ulia eb lc (t:c■li la unuen leborkunaidon t.er prukaO la tulan
mate.no n ni paaig is en la Ce ntra Policc jo t:er, kYauO. ■ i ulua
iretdonQ:trulol. vcnlnlal el cruQa, landa, ni ha vls aur nia l pupo rt ot lo nvcran indikon, ke ntpre ni dcvas tn Ntdtrludo-nur
en Nedtrlando k nur la h\ap• na j kongruenoj-lrl
al la Polico te
enlr o k t:c loriro en lo urbol . Tic o nl forla alipan kun ¡luila porfrCJo prl t:lu el ni . UI sllp oJ re11ia lle, en la arldvo, kltl groflka
•tut o prl nlo vl:z.iro al la t:orma Nederlando.
AMlKOJ 08 POPOLA PRONTO . -La aemen lagon poal •
tarmue, ok az.is apccialt oranQ.lla kunvcno dt: •Am lkol de POPOLA FllON TO, en ao lo no de ko rrjo, lul1a por llu ce lo . en ti
HI ia prltrekrotll j dlvcraai upt\cfoi de nia komu na lab oro en la
fOZ.tlO k o nl farls lnltruo jn propo noln k rraftl n 1ueu10Jn po r
pllb o nhtl Qln. eamc oni 611\tulla prl lo ncdcrlt.ndllngva ddono.
klu 1am bontQ"t aukcuu
k hoYH fcrvora,n ekctpl o n de ala ltgen•
tero . 6onal kunlaborenlol k eUaj 1lmpo1lan1ol, t:culla la kunvtl\On
rrandnombrc k t:iuj mOAlrls cn1uzlaamon por n io cntrtprcno .
En liu kunveno lu k•do. btdaOrla pro nlo for talO tn la melena lab o rkuna ld o de le Kongruo. (ar tic onl par o lla prl POPOLA
PRONTO k ut lQís- laO llu k-d o-m alfev or e j komcnl oj k mallaDdaJ
caprim ol farr dt kelkol llonvru an oJ, pro •f •• I• 11akol de POPOLA
fQONTO al 5AT. Lo k•do ., klu IAforml a nin prl 110, 1upo ila erart
h ni 1nlcnce ne ir is ol l• l<oni;rrutlo k n bcdaftria . kt nl nr povl~
ddcndl nin konlraa llal vlval akuz.ol, du pll kc nla nr-(ttalo
povu1 naakl penson te lu, kt ni ne lalu eQ ne kuraQu peraone
partoprenl 1lun dlaku1o n,
KONORESAJ LAOORKUNSIDOJ.-KonHkvonco
kam1'rado Boach alpor oll a rcprczenlanlon de 1a Pltnum•Komila10 k
plcndells pro llo, kc dum nla forulo ni k POPOLA PRONTO
calla aludltoj kun mollaO.do. L• p lenumkoml1111no acn kulpl5ria aln
dlrentt, 11.~,~mi• prt almpl11 mendn. en la reporta ro de la Plet1um•
Komll110, kiu ut la lc111a dum le meleno . Temen, 1re malavreblc
rapuno p,t I• dw kOflffrMlt 11•,,t•• al Oo. lalo rilnu •I H,.,. ...,. •• 4cl&Ltj
prltlut "'-t 4c .,..., •laa •• lol , lo.
lwl H lstc tn•• rtlilll .tsl• klHtitl•
al p,.-u t•d lcf•- 1
•• l-. la_cc,.., .. n\Ot .. I• fw Or .. •Het

LA

POPOLA

E LA MON'i:lO

rr,aciaj Esperanto:..Kongresoj
Nia vizito al du Laborista¡
pl.JKO

kc

pt:r par olol el lo bu So, pll 1r11reo l ptr skrlbi1.,¡ vorlol , ni a1ingu1
komprcncmon
vor nla alarpunk10 , flenkc dc In lf'Ori■l konmn)eterant o J a1 la honu1ol oplniol de POPOLA. FRONTO. Tial ni
Ct'lla Qrofili la favoron SOncon po r fori1tl dub ofn k entaCiuQ oj n
d hlkaf cubo j. Mallo nge , ni vnfeQis kun la in1rnco , viil konfuz.on
k cs 1i Qrok11\1.
r utilai el la hlspnna an1it0Sis mo .
Kun tio liudo ni fo rvc 1uria . Tiu dulro pella nin el malfaci la
v ol1Qo en la nuna j cirkl>nalancoj. A.ro da malhclpa)ol atariQ is
•n11 0 ni prí lo ak lro de puporto . Oum p1i ol unu monaro , ni
devi■ kona1an1e k acnlacc QIIR'rlml 1ro dlv usai i111al o firrj oj kun
ni■ pel o: forlesi la land on por nur ktlkaj 1agoi, auve al la popola
batat o. Finfl ne , en lo luu1 momtnto ni suk cuia , lctvl la konccrnejn d ok umrn1 ojn . Tu l ni pruigls la valiz.oJn. k 11 28. Julio vcspc.r,c ni 1di 1Cls Valcn c,on. aurv nlc ni f\orc:elon o.
KUN LA KATALU NA J KAMARADOJ . -Ti•
ni dovls
rutl unu la¡ion. NI I• o vidí a pasl~ en f\arcc lono almtnaD ktlk•in
horo ln po r inluparol i kun lo litai upcren tialol. P.n la KoiniHrt:lo
pri Proporando de lo Gc nrrol i1111
0 ni hav ia la f ojo n , salul i 1re
es1ime1a ln em lkoj A, ti klu j konaisr u la A.n1ifa$i110 Es puanto•
Kom l1e10. En riu orgoniz.o par1npr cnos onar kis1ol. mMksislol k
tluJ lomal ncDmslul ol. Ciui kunleboru herm o nlt k konkorde por
I• Propagando Eaptron10 -fako dt Ka1alunlo . NI tcu tia Ilion kunaid o n k parl op renis &crior:ojn dcbatojn pri konk rttol 1oskoi. Oni
lníormls nin, kc pro malh1cilajo j. nosk ilaj prcclpt dt la manko de
lt.mPo, nt p ov a! ve 1uri al SA. f -Kon51rtso barcclone k -do. Tlal l1i
komlalla n in por re pru en1l la Komitalon . Tiu cclc ni ricevia mandot o Jn po r emba o Kongruol (5A.T k 1PE) kun ta ple) ko rol
ululol dt t.iuj kataluno l aamldun oJ.

MÑ°i.

-

FRONTO

Ou ti nlol redoklorol. L. Hernendcz k Vllh ,
mcmbrol de 1lu Aaocio. A.nkaO 111porlla, komp~
rrtaon de l. P. E. en Par l~o. kltl popolfron1ano1 k d,
Poraono 111.klol 5AT •1nol. 1k1lve klo-la
itt
Informan l1boron do POPOLA FIIONTO . En l1 Ko
k rraviva iol n t:n ta du mendi1a l k rrovel lntcrnac:111

'

de 5. A. T. en Ro1crdamo, klel mtmalerel
10 XVII Kon¡ruon
t~
:;:..,,~co
n denla bulteno. Rt:vcne al Hlspenlo, IU vlz.illa 1., 111Kon•
11

,::ri/•1::i~'¡°
dt la KONfrHO en ~olcrd~mo,
1¡ u11s atmplol gaa1ol. N1 laau
1 1

! " 1111 risld Í eaperentialol
1

. klc 111penia klerlel la
1Unrep0r1I mtm a iajn apcrt oln
du _m la de:cldaj momen10 1 de la nuna cpok o

)(.do Hcrnondn ln1lsl~• lrt ~rme pri lio, kt: 1ub meskct de
lmprt:111 nin, komprt:nt:ble, ke ok oz.ia disku10_ pr\ nle eftro ien nla
ri:,•olud~noJ ckli11la k tk11ara1 rriponoJ , kluj kondutas fit profllc
t:ccalo t.ar Jiu porl o de la reporto povus ull prokr■slel■ lla
.,l ala 1, r~vola po!o . ekz.lalaa ankail. uloJ, klul en lo nomo de ru cnvenÓ. por PoVi de ce rt:1pondi tiun cvcn1uaton rlprol!on.
¡,l•ktind aJ prlnclpol k ml■ uunte memb rok arl ojn de aerlnz.oj k
lu ntdtrlande k do, kica nomo nt vravaa (")- ni dlru nur. llt
•rea malhonu1e . Tioj ulol ne havea
11ludls tmlnentan rola n tn le Konllru o -ln1uvenl1 t.n unu el 11 t rrsp0 ndtcei or1anl~oJ
uJr,ilo
n se _d nur tgo la_mon _. Lo •~n• pop olo molSat~s riujn ftlPo•
loborkunaid oj k diris aian mal11probon al ~a labo~O ~e POPOL.A
n11in k duirei"aS llber igl s1n el UI, Cu la 8Ptrl0 kr1bu liun kiu
fRONTO ko nc:t.rnt: al ~AT . feciltin imc h dcklona 1 1n lndltrnbe
d~ Ja, rcvoluc ie , k . llun * kiu utas
nur a impla ra blalo oll 'murpro arl ikolo cVivu 1., {arlalo!lniamo!,, aperlnl• tn ni1 n.• 16 ,
11
di,m, kiu mcrllea pun o n . Estas nc c uc trovlvi rcvo lucion-ne
riprot is akrc, kt POPOLA FUON TO a ld o nta _e l si• n.• 18 101101
s ufit n ri¡ardl Ain de cktltrlondo-p
or o pln ii k dislingi Jo dlft·
kun cPubl ika Lclcr o prl Scnnocil sm o • . Tlu cm1ncnta k-do ap lombt
rcnco n inltr kanallo k rev oluciulo kon s cla k honura.
11t:rlls, kt. ni atohs la As.ocian spilc el tlo, '4:e la plcj fnl'fln
G randa plimull o dn konR'rtsonoJ aub11rc kla pt:I' aplctOdo l la
1ub1tn o n ni ric:cves de 1lca onoj .
•
,·orroin de k-do Hernandez., dum alla l bruc malkonetnlls.
K-do 6osch rup ondis, kc nt: cslns lojala kondulo koil, kt lt
er1iko lo cVivu la Carlolanismo!, nlaS simpla le loglka rtsponck
LA .INTBRNACIO,
KUN AMEN DO .- Scll¡lnro al la
el la ar likolo •Vivu lo Nd \tralismo!•, an101lt publlkiflll en cSt1
\..n ng rt!t1naro. kt talis koleluilaj proksimume M guldenoj por
necluto, . Duc, kc pri lo cVor1oj al k-do Lonrt, rt:apondtcH li
Uisr anio. lu proponlo en unu 1.nborkun s ído, ke liu sumo ulu
mtm ptr.s o nc. ne la gattlO . Tr ie. kc kvnnkam t:SIH ntkontartbl4
opilke1a al sublen o de unu lilo, pcre de iu inltrnacio Ht lpko mi1010,
fak10. kt granda kva n ro da mtmbro i de S AT mo nhclpaa nin k
k rn in1cnc as atf riRi Hos phalon.
Konrrdi\slorl.s tiun prop o n on
tftk t: kunloboraa el nia aft:ro , tto u1u nt pro lnatlsrol de la
on\!lo k-d ino ergum cn1on 1c, ke la h is pano! ne btzo nas llloln aed
avld11ebo dt le Asocio. ne pro rck om cndo de la aou:roi de 5.\T
1 k kc Qi estu e lspc.u la
1, poítlojn. Do. kt onl sendu la monon al 11
aed t kd c la unu11 momcn10 mcmvo1c k a pontan cc . fine. k·do
por la plt:j urQaj neccsaf oJ.
Bosc:h kla rigi s l-!ikialon de sia forulo dummalcne, pro Je 'flrho
Miri'l{ile n i (tulle la disk uton. kiu atkYis 1iun lastan propo•
al la Policrjo k monlria alan bedaiiron, kt: la ofcro de POPOL4
non, Vnfol de celkonscial paccmuloj krtls : - c.\rmiloj ne:! Armilo j
FRONTO jam estas pri1rak1a10 t.n foru10 lio k de k-do Hernandu.
ne!, dum alial vol!oJ krlls fnvorc al at:cto dt: bolaliloj kon1raO la
fd~1smo. E.nmne de 111brua dieku1.1do, Spru cls strangoj frazoj. tu
8TORMO BN O LASO DA A KVO .-E n ella laborkunaido
do¡;mcma
pacifislo krils : - e Ni ne pavas ak cep li, ke ptr nia mono
k•do Hernandcz pro vls knnvln1d lo kongrnonoron
prt Je forllk•
onl a( t:IU ermllo jn .. . Pcr ill pons csl is vundllof. et: morligitej, lo
laborisra unutc:o regenta te ni kot11rall lo komun a malamlko, pri
eer manoJ k i1alaj volonlU loj, kiuj botolu en lo vlco j d e Frankoh
le bona j rila loj tkt1'°'1on1aJ intu le mcmbr o l de la dll aiadika 11J
Ni fro 1is niajn o kul ojn, kredanlt ke ni s on tas , kiom ni aOdis la
or¡enitol k prl la de cida v o lo dt la popolo al la venko .- Ti111
aur pri z.igon dek laron . Allej k•doi rup o nd ia : -• S t:d Ui o1militaa
eks1arl1 la cm inen tt ned crlando k-do, kiu opodcll s al le ddirol
lo h1spanan Popo lo n. 111bolelas kon1ro6 la hisp ano proltlaro!, .
de k -do Hern.nndu .
1
f l.a pocin sroj nt: c cd is . 111o ldo nis kun duobla (ido k firma kur1Qo :
LI komencis av('rlantt nin , ke ni devus c:all a ln¡ ardemel br
- •Ju, acd ill mem caias prolt:1oj k nur dcvly-e III l.lalolas!•.
eks1er1ancsano J ne re1ras paroll publikc, prl po lltiko. en Nol1ndo k
ack ve ni t:iui glilis sur riskoplcna tcrcno. (Tlon ni ne bont. llapa•
Knj jcn, ntoltndilC otldi.Qaa detinilivo krio, kiu rikollantt
blls ko mprenl. t:ar ric ni c ~ria en privara knngrcso dt: lu Aaoclo k
oplo~do in rcsumla laOSejne la kolcktivnn aen1on dt la pocamen •
tult ne tcmia pri publika kunvcno). U do. kiel aennacltc•
101: ,U TUTA SOCIALISMO NE VALOIIAS EC UNU GUTON
nedtr Ot :SA.!'1:GO PROLETA!I> . An1e\\ 1iu uprlmo, rrandioz.e k sku lp•
~!~::"vº o:~~ ~st:P;:i~~;1~
r1!ª la ~ ~rt~cl~d::t~r:~ r~d:
llnda, ni prukaQ avtnis.
Hcrnandtt prrun ranlt 1rruran blldo n pri le kon1raGrcvoluclo t.11 11 • Tiam k.·do 601ch tksler is kun la inren co propon!, ke le S A.T·
nle landu, •kit la vua j revoluciuloj cates acnkompetc ptraek u•
K.o ni:ruo votd('lnU ru olu cio n por pcra vod1 la laborisrojn hispo ta1al• . Kvankam loQ:on1c t:n Ntdtrlando.
11 beraklt. klapadla kon•
najn tts la"I la balalon k oferi s in al Franko. por e:vili ofr nd ojn al
vlnki la a1lsk ul1on1oro n , kt li 1re bonc acia1 lion, kio nun okau•
la aoldotoj de Hillt:r k dt Mussolini. Sed li ne hovia 1cmpon po r
tn ti lapenio. sub ,·\dp un kro porlipolir ilio.
f1H1 lo propon on, (ar jam k-do Hcrnondci pelis peroli. LI dlris,
. .•
. ke \:~rmnr.aj k lla lal volontu1oi lo ckzislo!lit tn nio landa, acd nur
5tkve, Ji astrlis 1u1c acn brt:mso, ke •en tilapan(o I• kontred ·
: tn niaj vlcol, en lo P opo la A.rmco. ntnicl t:n lo 1rupoj dt: franko.
rtvolucio progruedas
k enkarctriRa• aO ckaltrnlH la l1borl11ofn
~ LI mon1rt1 ain surpriz.lla pr o la kara kltro de ta debelo tn libo•
dt: lu dlflníla lendtn co, kiuj poseda1 tkeludve la rtYolucltmen
ríara or 1ranlz.o klasbalalo. Pos1 t\u kaplurnige dlskurado, onl con aplrhon• . (Li for gui s kla rlg l, kio c~lu por 11 lltv o luclo k lelo
, 1u1ia donl la kolc ktl1an aumon al SA.T-rondo en Rolcrdomo, klu
carea KonrraOrtv olucio, t:a r ne (lul laborlatal o rg on lzol kolncldH
zori:o s por konvene dcallno loll propra decido. En niaJ ortlol
h odl ail en la ln1upre10 de riuf du v orroj).
I>r~thi s a 1rofoJ dt ele ln1ernaci<», kun nova) parol oJ:
K-do Hcr nondu pt.da per o ll. lo Pruldanfo
huilla. Eatll l•
virlel pro 1u1ot tn la aelono . lnl cr krucll l• kontreGaenc■I pe:1olcOl acl ' nin vokas pacnmanla
La pllmu l10 ti lo kn ngruan ol loOIÍgls aian vo(on Por p,oelull, kt
1url1 mba1ale tre r Konaru ·• .
onl ralliwu k-do n Hernandu por rcsp on dl al a la koalraG11tranto .
KOMITATO
PRI NB-INTBRVBNO. -E n lo fina loborkunfine, lo ~reti~an10 vot:do nl11ia k la ruul10 uli■, ke Htmander
~1dc>onl vo t don lal a la Ovldrezoluclon. K•do . Boach parolia bcrct parolls. ~,., fido ie la amoao ne urea venal
·, ,
• ·••
dntiron1c, k( 11 ne mon1ra.t dnircsprlmon prl unueco k II sugt:1111,
K do Hcrnandu kun e moclo k lndltrno mirla pro 1a fan1ul1
kc tt ae onl penaaa, kt tlo fa rebla en 1\u direk10 u1u Jam fartl•
r1kon10 de .lo nedtrlanda or aroro, okupanla Rravan oncon en 11
ltnaukct:ae, ankoraDfo ie o nl dcvu ct:11 unut:c on k klopodl liurl•
movado. Dar~• Hcrnandu, kc ta priskribo farlla dt. lla rdutanlG
laie . Ll aldonb, ke e.bit II mt:m ne duu s par oll prl •lla manko ,
krt.dtblc 1em1a prl lu lm11¡lla lan l.lo. ñc:nlcl prl Hl101nlo. Kem••
"d t t H onl kredaa . kc la h is pan o! cslH 1ro poa1ultma j. 11
redo Hernandcz olentlgls la ack ongnsonol n prl lo konkrtll ~
kuM1a1aa kun t.avreno kt: Jo rcz.ohiclo ne cn1enaa eC unu vorlon
ntdlsl!;urcbla fo~10, kc en Hlapanio nentu honca1a leborlslo, nt Jll
POr ta pr iml almpa lion °k fav oran du lron prl.~enko de le h lapana
prolt1ara orgon1zu. ntn\u vera rc vo lud ulo car ea pcrackutall al
Pnpolo tn ,Qie lull10 kon1r16 Jo ln 1ern,icla fa sasmo.
.
11:<no
la pro ~ioj apt:cifal opln lol. la enorkiar o l. klcl tlul allal, calal
La diakulo prl tlu 1cmo nt cs1is 1on51a. lu plcnumkom11a1■no
plc nr• l•aJ. 11t kunvcnu,
tldona!i alnn mullcnombren reie11ron,
\ tcspo ndl s ni la rlp rot.tio dt: k-do fiosch k dtklarla, kt tt:ar I•
ll~rre krlukos. propaganda• tn mi1ingDI k1p, agad11 lnnuc en l•
ofcro hlapone carea poll llko afero k S. A. T. nt t:alaa polltlk•
S 1ndtkeroj de C . N. T. 111okupna grav1jn p oa lenoln k ofttoln, III
orgoniz.o, la milho en H\apanlo 1u1c ne 1uioa lo Asocian>.
•
:•tu urb~strol, klrl_ riu de Valtnclo mem, komnnda1 b11ellonol •
k havea t:10 1.n!onc:o¡n . Prl la krlma ribtlo de Mofo, onl ne rorguu
' kt Nla mlrokapablo a1ln¡,:ls gradon de: tk frcnuiQ.o. NI J• ne pelis,
la Kongrteo votdonu favorc al lu ajn pollllka lcndenco atd
e al ne e.sus sub1e nar a dt C . N. T ., kica lna1ancoJ 11:omdamnl•
1avo rc al la hla pan • batalo kon1roO la fd lamo, aftro klu - ;I
1"· Tlu mons1ra rib tlo esl ia aufo kl11 de Rcal11aro 'aub p,c1ld
U
Ptnau-¡rovaa
por la 1u1monda prolctoro . 5td en Kon1rtao
t
d~nl;~r~º T·~Tncro. kun k'fer mlnlatro J an■rklatal. elataral ,vt •
:•botta,a Cepcrenlo•Aaoclo
onl dt:klorea emfo&c, le.e
Hl•pan lri
__
e a apena anork lamo..
.
Q~ba1alo ltmna prl po llllka t:a otcrcl o k tlel SAT ne lnfuc:a ttea P
· l ltl tslla •en vot:d o no akccp11le k aprob llt:.
.. '.:!,otN!...d
: t\~ 1•\ por ¡ni •Uh1 n. tllull \a¡ -.o¡■ ft ta la·lol .... ,..... ....
~
KONKLUDO -J e" t.llH la oenc:•I tra jloJ, en rllalo k:un la
Ir tilspana mllllo, de.lo XVII. Kongre,o de SAT . Kun abaoluta ■In••~•lfl
I I• te 1\11(\ t•po1t1>
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PRONTO

cero ni konfeaaa, ke ni carua dezlr lntol fert alian raporlon , aed
tia utls 1• Koni;rrtao k ni ne povee elll¡l le vcron.
NI taprimaa nun nlon a lcrnan kordankon al tluJ. kluJ eporl•
nin Ir.tC honorla nin ,u e 1ck10 de k•d o Htrnandez klel prt:ddanlo
de la Irle l1borkun1ldo. Nla jn grtilu loj n pro la ptrlt.kta or1anlz.ado
de Ciut aranaOI de le Kongrcso . Nlan foraueman
lridul¡on al rluJ,
llluJ atokls nin . Ni ne rlgardoa illn kld molemlkojn! Nlen komP41ton por liuf, kiuj mlakomprenls nin. Nlan tst fmon ol CluJ amikoJ.
al la ru1a SAT -anaro, al 1luj kluJ par1oprenia k al lluJ. ktuJ ne
partoprenla I• Konrreaon. Ni upcraa,
ke poat nelonre Cluj, kluJ
ne tllas aek1t:mt. ka1cni¡a1aJ al iu ojn dogmo, melnovo ea nova.
nebuliaan1a Uan ctrbon, renkonllQ o a kun ni por prokllke leboro
•ur konkrela beio , aub le signo de U NUt!CO KONT~A0 LA
PAS15MO, 11 komun• k tft:ktivo melam lko de la Lo borlataro.

LA KONGRESO DE I_.P. E. (Parlzo)
C:er ni lrav ojaQia parton dt: Ho landa por paroladl

en Amaltr-

1
:~ra~::,!':~~=::~:ri
x:~:Cªh1"i:1~
;

far~~!r!::
;~rp~~.~';,~d~:
okaz1a la lPf • Konrruo.
PJi modula l10n o mbrc ol 1iu de Roltrdamo. la kunvtno u1is partoprcno ro dt t:lrk4.Q 150 rckamoradoJ,
rtprucnlantof
dt pll molpli dek kvln tandoj, se ni ne eraras.
Tu f poar ni• atvcno, la ko ng-ruanoJ d:slori■ por a ket:pll nin
per v a rme ap loOdado k oni 3id it:is n in kun la Prtz.ldantoro . NI
fuia mollongojn por o ladt.lojn por d onk l la amikccon sln lt.no n de
la konercs anar o . On l aranQ is spt cialan kun ald o n le ackvan lan
rawon, por ke ni pc>vu lofo rml le Kongruon
rilare di lo h lapaneJ
eft:roj . Sin lrovante haz.arde en Poriz.o k•do Az.orín, mtmbro de la
SUQCril Komilal o dt: lo Soclallale Portio Hispana. aendlta de ala
parllo por aptciela rasko, li viz.ilis ankaO la kunvcnnn k paroledl■
kun k·doj 6osch k He:rnandcz. prl Hlapanio . Poar niol paroledoJ,
la kunsidan1aro Jallvolc feria a l ni dtmdndoln pri aporra¡ ltmoJ k
ni klopodis rup ondi el tiu j, klar iaa nlt aspcklo jn de ni• lukro. La
gekamaradol monlr ls sin trc eclvoltma j k la kun s ido plilOnRIAi•
kt lkajn h oro Jn ruul11nle lr t inter es a. S ekve de nia vizilo k de
nlaj inrcrveno j, la Kongruo unuan 1me dec idl e nomi nin honora!
mcmbro j de IP E per aklama ,•otd o nodo el propano de lu k-d o.
Ocltjlilaro ele lo Konaruo
viz.ilis iun vespcron fo Tendor o n
de lo lntcrnocle Po d fisra Junuloro. ku5"nla en tu Poriza anlaOurbo.
K-do 8osch parloprtnls
Ja eka kuraon, Tlu vizilo taria aukcts•
plena. F.n Qi oni eluz is la bonegan okaz.on propagandi Eapcrenton.
Ktlkel IPE -a noj ai n rurnls al la diveralandaj
¡ejunuloJ tn ■lal
nac:ioj lingvoj . K·do 6osch par ol odi s mollon¡c en Eapcron10 (nt
u1is 1ic hiaponlingvano1> k llaj vorroj car ia rradu kalaJ onale n t
rroncc:n . LI prcz.cn u s I• h iapanan bolol o n kicl bal-1lon pcr Paco.
Li a1entigis lo 1r:junu laron ti lo ttndar o prl la danQero dt: ltnt·
ra lo mili10 ac vcnku s franko en Hispan lo k dtk laria, ke la junularo
hiapena clvtr in• s1an snngon nun por tvlti, kc le d ivt: ran a ciai
pacem■I lun uloj. in1críra11Aanla l tn lo 1endar o. ~••u poa1e: pel111t•J
unu kontrad lo allan al aango koliz.io. Lla paroladcto rre bone
efikis k la lenderanoJ monlrid acnka Se aian aprobon anlmsral on.
Dum dlvusel kunsidoj. klujn ni t:rcs1la en la IPE-Kongru o,
ni havis ok u ojn inltrvcni ktlka jn pluojn fojojn por prirrakti
onk o raQ ofcrojn de la hlai,anoj mlli lo k rtvo luc:lo. NI klopodla
havi g-i al la konsrre:sanoj teOroJn informo ln Por forml tua ran o pt•
nion rila lt al ok aulol e n ni a lendo . La Kongruo
alprt"i•
rcz.o•
lucion favoran el lo hispana popolo . O ficlala komuniko prl llo
talis send ita 11Ila hiapnno Ambesad or o en Pariz.o. Okeda monkolt:kto por Hispanio, kit.a ru:ulto cslla 260 fr. k unu on1rla duon•
krono. La Konaruo uprimls sian ko nvinkon prl Id popola venko
t:n Hl5panlo pe, unu.m imo decido, kt. lo IV Kongrcso
okezv en
6arcelono, tn lo Jar o 19J9.
•
A.lvcninlt k•do Poquitr, mt.mbr o de S. A.. T .• kun le lnlcnco
dladonl bullcn oj n dt la Stnnecilsto
frakclo, 11 parolls prl llo
kun k-do fiosch k dctlri s ull ra jliga11. dladonl lli n ln1t:rnt: dt: la
KonjlreseJo. Ni Qojl s . ke ptr peto dt k •d o a<>ach al la ln■ 11ncol
dt. IPE, k-do . Pequltr havia pt:rmes on par livetl I• tkzempltro Jn
tic mtm e n la 11ntadt:ambro laO a ia dt:dro. NI rulia konlenraj. kc
ni J>('Viahclp1 kamaradon , kiu c.st•• eno de n ía Aaocio .
f-'lne, ni .11diaOlt1nla ln amikofn de l. P. E .' kun ntforrc:aebla
lmpruo pri la kemuadt :o, klun ni trovla intcr 111.Al Clul, nl
acndes ruQfro111naalulonl
Nía 1pe:r10 dum &avojaQ:o, ptr nla t:teato tn ombao Konrnaol ,
talia lrc lnalrua . Ptr ni• konrak:1IQ0 kun la rckamarad ol ni lunla
mull o n. Unu e l 11 plel kureQigaj konkludol
ke-kicl ni jam
antaGe c:afls konatallnfeJ pc r am1i10 da ltlcr ol el ni• Redoktt)oPopolfront■ eapcrantlamo
t.staa ideo embrlt. kulanla en la mtnao
dt. n:tuhega l prog reat moJ upcranliat o l, kluJ konsclaa prl I• rra •
vcco de la d1nQcra tPo kO, khtn ni trovlvaa. k volea llon1reGbataU
la fdiamon prektlke, ne pcr dl1l10J teorioJ (tu malnoval krcdoJ.
t:u noval ulopt oJ) kluJ elpruv lQas nepN: re:vlzilndaj. ae (tul llbe,...
ptnsulol en la mondo, prolelol al t:lburQol demokrarenol. ne volea
kunt. pertl. NI plent llontlrmla, Ice POPOLA PRONTO, prevea
marlan1c aur unucc:a vojo, aen alenlo al dornol, hourd•I
10
konaclol, Q.uenlt: le l olon ke nio 1az.c10 HIH
komuna tonto, kun
freta k pura elevo . por mlldlfl I• aolfon (e alprok■lmlQo. k.lu
■varma■ en la bru.10 de Clul komprcncmel
capcran1la1 01 101en1e1
oryanin en lo Jt:ndol de · lo k.l••betalol k ne'Gtral•I EepcrenloAaocloJ . Vlvu do la bona volo en !rafa dlrt:kto el frota unucco!

u••••

V1ltnclo,

AO.¡ualo t9J7 .
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Dum la lastaj sukcesoj de ma
Armeo en la Centra batalfronto, ínter
multaj kaptitoj trovigis artileria kapitano kun alía/ oficiroj. Li diris : -Cu
eblas? Mi nur vidas hispanojn tie
éi... Kie estas la rusoj k la francoj,
kiuj gvidas la rugulojn?
Kaj kiam oni respondis al li, ke
niaj éefoj k oficiroj estas filoj de Hisen nía
panio li aldiris : -Tamen,
•kamp~ oni asertas la malo~ . Kaj ni
fiuj estas konvinkitaj pri tío. Nun mi
vidas, ke oni trompas nin k ke mi
batalis, ne kontraií fremduloj kiel
mi k~edis sed kontraií samlandanoj.
• • •
'
Tiu kapitano, viro kun kariero,
kredis · sen pridubo la fabelojn ab - .
surdajn de la oficialaj komunikoj de
Franko . TiE~lli konsolis sin, vidante la
germanojn k la italojn , svarmantaj en
la •frankistaj• vicoj, éar li supozis,
ke en la lojalaj trupoj abundis ankaií
la eksterlandanoj . Se tion pensis iu
.kapitano , kion pensos do la simplaj
soldatoj, la malkleraj kampara~oj k
la mezmensa logantaro de la ariergardo? La rnensogado, la falsajoj
kreis medion, en kiu dronas la logiko,
la racio k la vero profite al perfido .

estas ~ualita per. b11~d1ga tukego.
Ne! Óuj devas koni la veron. En
k
.
·aro duono de Hist D
1
es.publikana Hispan~o , . rom la
r
la
' . n pri la aiíe an au unu_
nekontesteblaj volantulaJ, ~t~s ~ellJ.
panio havas neman seto
tentikaj faktoj. La tiranía reganta sur volan aligan neniu povas d1skuh, kiu¡
tiu teritori_o,. k_asas . zo:ge la v~_ron: venís entuziasme pe!it~j. de ldealo,
Por pravi g1 s1a)n kr1m~Jn, 1~ fas1sto) spite barajn k malfactl~¡o¡n sennollJ.
brajn , nur batalas sur ma t_ero horno¡,
akuzas la regi st ª:ª? 01n pr~ terur;J
mu rd o¡. Por pra~tgt ~a ekzt~ton . e kiuj naskigis en nía }ando k parolas
nian lingvon. Ne ekzistas sur nia
germa?~i k ítala¡ r~gim_ento¡ ~:ss::
zono, th aser _tas ~e ce m abun , ke teritorio generalaj, kiel von Faupel k
Mancini, specialaj senditoj de fremda¡
francaj batahono¡ . Ne st'.ang e do,
01
Nur la se~honoraj ribeluloj
statestroj.
re:
la
sub
.
miloj k miloj da p~rso?
povas akcepti tiajn mastrojn, sen kiuj
gado de Fra?ko , _r1fuz1sfmlaste_ ~er
bumi k form~ al s~ konkretan ~p1_mon ili estus jam de ltmge venkitaj senripri la vera s1tuac10. Ja la pe_~~m1smo rnede de la plenrajta forto de sía
H
kreskas, la malkontenta pingas , la
flustroj laiítigas ... Sed tío okazas sen- propra popolo, de la . viva ispaniol

DIBOCAFESTENO
MAHOMETANA
La tuta mondo konas, jam de longe, la proced 'ojn
per kiuj la bando da perfidaj ribelintaj ge~eral~j logi~
la maiírojn al la ínfero de la milito en Htspa _mo. Om
promesis al ili altan salajron, ab~nda?. nu!rªfº?• t~_ron
por kulturi gin post la venko .k, k1el m~ht_ak:ra_¡o¡n, c10~,
kion ili suk cesus rabi en la konkerotaJ v1lagoJ.
Ankoraií pli. Ilia voluptema temperamento estfs ruze
~ekata per aludoj al la virinoj de nía ]ando k oni rajtigis"la rnarokanojn por satigi sían malcastan apetiton
sur la malfeliculinojn, kiujn ili trafus . Jes, ec tiu rnons- ·
trajo estis promesita al la maiíroj, por altiri ilin, de la
senhontaj armeacanoj, kiuj nepre bezonis tiujn . hordojn,
kiel helpon por stari gi la regnon de Dio.
La afrikanoj do, forrabis senbremse vilagojn k ur- ,
betojn en Ek stremaduro , Andaluzio, Kastiljo, Aragono
k Baskio, mu rdante send efendajn popolanojn por alproprigi al si kudromasinojn, matracojn, vestojn, juvelojn k ·
meblojn. tion ili vendís en la placoj de la vilagoj, kun
la komplezemo malkuraga de la mallojalaj militistoj.
Post la rabado k murdado, la maiíraro dedicis sin
ofendí la virinojn. Tiel okazis en multaj urboj k ét en
Zaragozo . La fasistaj radiostacioj dementis tiujn terurajn krimojn k celis kasi la hontigan konduton de la
oficiroj, kiuj rigard is tion sen rugo de honto . ·
Malfacile estos nun al ili, dementi la barbaran

~

Niaj

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

fervoraj

~

amikoj

estas bra vaj pioniroj

el Hago
de nova;

metod oj por praktika aplik o di
niaj devizoj pri rekta alpaso de
la pop o lo en ciuj aspektoi de 111
ur~a antifasista batal o . Krom
. eld o no de nia gaze to en neder•
landa lingvo, ili ankaü preJigis
ekspozician fenestron , kiu loge
k arte altir11s cies dlenton kid
·. bon e montras 111apuda . bildo1

spektaklon, kiu estigis en Vitoria , pía urbo plena je
monahejoj, pregejoj k logata de kristanaj familioj. Personoj ideologie dekstrernaj, kiuj forlasis la urbon Vitori_a, komunikas la farojn de tiuj barbaroj ace agantaj
sengene antaií la hispanaj banditoj.
Alvenis fíen la maiíraj hordaéoj, ebriai je sango,
sataj je akirajoj, k regataj de freneziga rnalcastemo. Tiuj
sovagaj besto j, kiujn neniu bremsis, disigis tra la urbo
k en la cirkaiíajoj profanis la tremantan k puran bones·
tecon de centoj da virinoj hispanaj. Tiun , kiu rezistis al
perfortigo, ili mortigis . La viroj, kiuj volis defendí la
virton .de fratíno, filino, edzino aií patrino, falis,' traborite de klugoj, sub la facila akuzo je •rugulo •.
Nun, post monatoj, tiu rnonstra krimo, tolerata de
aiítoritatoj sin nomantaj hispana¡ k kristanaj, fruktiga_s
kiel m_albeno k hontindajo . Jam dek unu el tiuj knabinoJ,
perfortigitaj sen la protekto de la hundacoj d~ . supreO
Hispanio• , akusis nigrajn idojn, kiel ateston nekon tes·
teblan pri tío, kiaj estas la naskintoj. Pli ol kvindek
virinoj baldaií akusos siavice k ciu el i1i scias, ke
baraktas en sía ventro la frukto de tíu maroka acuJaro,
kiun Franko k liaj kunuloj venigis en Hispanion , por
masak_ri niajn infanojn k malvirgigi niajn virinojn~ .
Kiam ne eblos nei la faktojn, tiu hundo nauzig~,
kiun la Papo j~s a~n?skis, Franko, diros, ke cío
to~erata por phforhg1 la solidarecajn Jigilojn kun 51 1
ahancanoj de Afriko ... je nomo de la kristana famí~

es!~~

Esperanto estas, krom instrumento de kulturo, advokato de popoloj!
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Ne! Ciuj devas koni la veron. Rt
· o , duono . de HisDum la lastaj sukcesoj de nia
D e an tau- unu Jar
la
res
.publikana Hispan!º• .krom la
'Armeo en la Centra batalfronto, ínter panio havas nenia~ sci_on pri la aunekontesteblaj
volontuloJ, ktes tnetn.
multaj kaptitoj trovigis artileria kapi- tentikaj faktoj. La !tramo reganta sur
velan
aligon
neniu
povas disl<uti,kiu¡
· · · Lt· dms:
· · -1....u
"'
1·m tert·t or1·0 , kasas . zorge
la veron.
tano kun aliaJ·' ohc1ro1.
.
. .
venís
entuziasme
pelitaj
de ldealo
st0
eblas? Mi nur vidas hispanojn tie Por pravigi siajn kr1m~Jn, 1~ fasi )
'.
ci...Kie estas la rusoj k la francoj, akuzas la regista:a~oJn pr~ terur:J spite barojn k malfacilajojn senno111
brajn,
nur
batalas
sur
nía
t_ero
hornoj,
kiuj gvidas la rugulojn?
murdoj. Por pra~1g1 ~a ekzt~lon . e
Kaj kiam oni respondis al li, ke germanaj k italaJ reg1m_ento¡ en s1a kiuj naskigis en nia !ando k parolas
niaj cefoj k oficiroj estas filoj d_e His- zono, ili aser_tas ~e ce m abu nd ~s la nian lingvon. Ne ekzistas sur nia
panio 1i aldiris: -Tamen,
en nia francaj batahono¡. Ne st:ange do, ke teritorio generaloj, kiel von Faupel k
kamp~ oni aserias la malon. Kaj ni miloj k miloj da persono ]. sub la re- Mancini, specialaj senditoj de frernda¡
eiuj estas konvinkitaj pri tío. Ñun mi gado de Fra~ko, _rifuzis fmlaste_ ~er- statestroj . Nur la se~honoraj ribeluloj
vidas, ke oni trompas nin k ke mi bumi k form~ al s~ konkr etan ~P1_mon povas akcepti tiajn mastrojn, sen kiuj
batalis, ne kontraii fremduloj kiel pri la vera s1tuac10. Ja la pe_~~mtsmo iJi estus jam de longe venkitaj senr¡.
mi kredis sed kontraii samlandanoj .
kreskas, la malkontento pingas, la mede de la plenrajta forto de sia
'
• • •
flustroj laiitigas ... Sed tío okazas sen- propra popolo, de la . viva Hispaniol
............... ..........
Tiu kapiíano, viro kun kariero,
kredis ·sen pridubo la fabelojn . ab- .
Niaj fervoraj amikoj el Hago
surdajn de la oficialaj komunikoj de
estas bravaj pioniroj de nov1¡
Franko . Tiel li konsolis sin, vidant~ la
metodoj por praktika aplik o d1
germanojn k la italojn, svarmantaj en
niaj devizol pri rekta alpaso de
la «frankistaj • vicoj, car Ji supozis,
la popolo en ciuj aspekt oi dela
ke en la lojalaj trupoj abundis ankaii
ur~a 11ntifasist11 batalo. Krom
la eksterlandanoj. Se tion pensis iu
eldono de nia gazeto en neder•
.kapitano, kion pensos do la simplaj
landa lin gvo, ili ankaii preiigis
soldatoj, la malkleraj kamparanoj k
ekspozician fenestron , kiu logt'
la mezmensa: logantaro de la arierk arre altiras cíes dientan kiel
gardo? La mensogado, la falsajoj
bone montras la apuda bildo.
kreis medien, en kiu drenas la logiko,
la racio k la vero profite al perfido .
~............,,·············""'"'
~
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~

~
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spektaklon, kiu estigís en Vitoria, pía urbo plena i~
monabejoj, pregejoj k logata de kristanaj familioj . Per· La tuta mondo konas, jam de longe , la proced 'ojn '
sono; ideologie dekstremaj, kíuj forlasis la urbon Vitoper kiuj la bando da perfidaj ri~~lintaj ge~eral~j logi~
ria, komunikas la !arojn de tiuj barbaroj aée agantaj
la maiirojn al la ínfero de la m1hto en Htspamo. Om
sengene antaii la hispanaj banditoj.
promesis al ili altan salajron, ab~nda~. nu!rª!º~• t~_ron
Alvenis líen la mauraj hordacoj, ebriai je sango,
por kulturi gin post la venko .k, ktel m1htak1ra¡o1n, c1or,
sataj je akirajoj, k regataj de freneziga maléastemo . TiUj
kion i1i sukcesus rabi en la konkerotaj vilagoj.
·· sovagaj bestoj, kiujo neniu bremsis, disígis tra la urbo
Ankoraii pli. Ilia voluptema temperamento estfs ruze
k en la cirkaiiajoj profanis le, tremantan k puran bones·
~ekata per aludoj al la virinoj de nia !ando k oni rajtecon de centoj da virinoj hispana¡ . Tiun, kiu rezistis al
tigis •1a marokanojn por satigi sían malcastan apetiton
perfortígo, i1i mortigis. La viroj, kiuj volis defendí la
sur la malfeliculinojn, kiujn ili trafus . Jes, eé tiu mons- .
virton .de fratino, filino , edzino aii patrino, falís ,' trabotrajo estis promesita al la maiiroj , por altiri ilin, de la
rite de klugoj , sub la facila akuzo je •rugulo•.
senhontaj armeaéanoj, kiuj nepre bezonis tiujn . hordojn,
Nun, post monatoj, tiu monstra krimo, tolerata dt
kiel helpon por starigi la regnon de Dio. • ·
aiitoritatoj sin nomantaj hispana¡ k kristanaj, fruktiga_s
La afrikanoj do, forrabís senbremse vilagojn k tir- ,
kiel m_albeno k hontindajo . Jam dek unu el tiuj knabinoJ,
betojn en Ekstremaduro, Andaluzio, Kastiljo, Aragono
perfortigitaj sen la protekto de la hundacoj d" «Supren
k Baskio, murdante sendefendajn popolanojn por alproHispanio•, akusis nigrajn idojn, kiel ateston nekontes·
prigi al si kudromasínojn, matracojn , vestojn, juvelojn k ·
téblan pri tío, kiaj estas la naskintoj. Pli ol kvindek
meblojn. Cion i1i vendis en la placoj de la vilagoj, kun
virinoj baldaii akusos síavice k ciu el ili scias, ke
la komplezemo malkuraga de la mallojalaj milítistoj.
baraktas en sía ventro la frukto de tiu maroka acularo,
Post la rabado k murdado, la maiiraro dedicis sin
kiun
Franko k liaj kunuloj venigis en Hispanion, por
ofendí la virinojn. Tiel okazis en multaj urboj k éc· en
masakri
niajn infanojn k malvirgigi niajn virinojn. .
Zaragozo . La fasistaj radiostacioj dementis tiujn teruKiam
ne eblos nei la faktojn, tiu hundo naiíztg~,
rajn krimojn k celis kasi la hontigan konduton de la
kiun
la
Papo
jus agnoskis Franko diro s ke cío e5!1~
ofíciroj, kiuj rigardís tion sen rugo de honto . ·
'
'
'
to~erata
p~r
plifortigi
la solidarecajn
ligilojn
kun_51·a¡
Malfacile estos nun al ili, dementi la barbaran
ahancano¡ de Afriko ... je nomo de la kristana fam~

MAHOMETANA
DIBOCAFESTENO

Esperanto estas, krom instrumento de
kulturo, advokato de popoloj!
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POPOLA

La pira ta krozsipo •Almirante
er\'cra• atakis la anglan sipon «Mac
rc.~or• kiam gi eliri~ _el ~a~eno de
kun 1.500 v1rmo1 k mfanoj
3111ander
'
¡uj forlasis la da_n~eran zonon.
Sen komentar10J ...
Laii angla gazeto Dail¡, H~rald
ranko sekrete komunikis, ke li estas
reta rompí kun Berlino k Romo, k
orsendí la germanajn k italajn truoin, sub jenaj ~ondi<:?i: Subteno de
a Ne-Jnter.','.enoha1I1amere ke Francio
Sovetio _ne · helpu la respublikan
regislilron. ~i ri~evos militrajton k
amajn kons1dero1n ol la respublikaoi; k se _li ~ajnas la militan, oni
gnoskos hn k1~l e~tron de Híspanio
oni helpos hn fmance rekonstrui
.
la Iandon.
Ni ne scias cu tio entenas iom ·da
vero au estas simple ke li pravas forpeli la •mastrojn• ... ·
t La 1. de Augusto alvenis en Santandér 72 soldatoj, kiuj forkuris el
fasista armeo k petis batali en niaj
trupoj. Jen veraj volontuloj, kiuj per
sía foriro elpruvas la veran situacion
de !asista zono.
t Angla ~azeto The Times publikigis
a 2. Augusto raporton prí parolado

AME N ,

LA

7

FRONTO

tomobiloj, malgraií la protestoj de
cnaciistaj• soldatoj, kiuj dejoris tie k
kíuj estis enkarcerigitaj .
Anglio k !talio, sed ci lasta landa • Dum lastaj tagoj la atencoj de la
pre~endas ~liigon al tiuj sendoj, mal- fasistoj al diverslandaj sipoj plinom g:au la rez1sto de Germanio, kiu de- brigis. La plej grav·a¡ el ili estas la
z1ras akaparí la tutan produktadon .
atako al angla sipo Brifi6h Corporal,
Kiel ·oni povas konjekti la firmeco al franca sipo Marecha/ /;¡,aufe'I k al
de 1'akso Romo-Berlina e;tas ... fera . jugoslava sipo Planik.
Aliflanke la ítala eskadro iniciatis
• Nia armeo batalas k studas. En sencesajn atakojn al hispanaj sipoj,
la tranceoj k parapeto¡ la Milícoj de ne nur apud niaj marbordoj, sed ec
!a Kulturo starigis lernejojn, kie oní en turkaj maroj. Dume, la «Regino de
mstruas la soldatojn dum ripozo . En l' maroj » meditas ...
fronto de Teruel funkcias 30;enfronto
dana ' sipo
de Huesca 60; en frbnto d·e Granada · • La 12. Augusto, de-lafasistaj
aeroatakata
100; en fronto <!e Kordobo 50· en Edith estis
la sipon . La sipo
dronigis
kiuj
planoj,
de
front~
en
15·
Zaragoza
de
fronto
observanto
Guadalajara 40; en fro~to de Toledo estis kontrolata de franca
d~ la Londona Komitato, kiu malgrau
34 k aliaj en hospitaloj, aviadkamsía aiítoritato estis_de viga ta iel sin savi
poj k. t. p.
tute
• Okaze de lastaj luktoj en Madrida • La ítalaj gazetoj jam parolastrupoj
fronto, la ribelintoj intense mobilízis senkase pri la agoj de italaj
la fortojn por rezísti nian ofensivon . en Hispanio, sed malgraií tío !talio . .
ofíciale ne-intervenas. Ja la gazeto
Unu el la vagonaroj, kiu transportís
Popo/o d' Italia díras: •La atako al
trupojn estis kondukata de masinisto
jus elirinta el malliberejo, kie li estis nordaj pozicioj estas fa rita de la Iegiaj
akuzíta kiel maldekstrulo. Kiam la divizioj • Nigraj Flamoj » (cío estas
vagonaro estís tuj alvenanta en stacio nigra en fasista ltalio). La dívizio •23
de Caceres, la . masinisto "akcelis la de Marto• batalis ce la maldekstra
..-marson k la vagonaro eniris kun ega flanko,, . La gazeto Stampa diras: •La
atako kontraií Santander estas farita
rapido k ektusegis alian vagonaron,
kiu atendis eblan eliron. Okazis grava de la batalionoj 735, 724, 740, 751,
katastro~o , kies .unua viktimo estis .1a· 738 k 734. Jen bona cifera parado!

E ,L . K 0. R...D. O B _O
KA DA V~ O J -,

A N K O R A Ü , S I L E N TA S , ..

penante 'mi!digi la amaran pilolon pri la terura bucado
Ni ja komprenas la klopodojn de kelkaj gvidantoi de la neürrala movado
numero de Julio , svingas, kun nekasebla Ruo, 1~
lasta
sia
en
Esperanto
de
Mero/do
Kordobo.
de
j
esperantisto
r~rede ta fasistoj, al la
sendis infarrleriano el suda fasista armeo. Laü la
kiun
posluloj
cenzuraj
pro
,
traduko
hispanlingva
un
Esperanto-k
en
ncevon de letero
j, sub regad o de Franko, suficas tiu naiva letereto
esperanlisto
de
mortigo
pri
asertojn
la
detrui
por
.•
E
de
cM.
de
talimdtaj redaktoroj
•
·
post la venko (!) de la cnaciista , perfidd ribelo.
kiu cetere promesas floradon de la Esperanto-movado
• soldato farinla Jiun f,rnfaronan promeson. Ni ne
Ni ne povas mezuri la longon de la polilika iníluo de tiu malamika <samideana
ke la hispana Fasismo dorlotos la verdan stelon. Ni ne
povas grumbli pri la facil a entuziasmeto de nia veterana koleg:o a_nta~la supo~o.
nin pro fervora
dum ~ulmoton~re_ ili ekskomunikas
povas eviti ke reakciaj karolikaj esf!eran!istoi rar_u bruon pro tro •. ce s1a so~or•!~Jo,
la _h1meron pn harmom<> inter progreso k regreso . Ni estas
apliko de nia Jingvo je la servo de cies libero. Nt ne volas detru1 per vortoJ
mem, per fresaperinta jarlibro de l. E. L. ke vakas mute
Praktikaj homoj! Jen ni invitas la samidean c-jn, el la neü rrala movado, konstafl
, kie b_edaürinde la Fasismo regas. 'Jes! en neiítrala
Jo~oj
taj
espe~an_ris
hi~pana_i
klasikaj
!a nomo¡ de malnov~i k lre konalaj delegiroi en
urboJ de la Respubliko!
en
Ranta¡
o
l_
gr_ro¡
ele
ordinara¡_d
la
normale
aperas
1arhbro- ne klasbarala gvidilo-nur
de E~peranlo, sub la signo de jugo k sagoj? La fasisla
Cu valoras rorditaj prornesoj, antaü la pezo de ~o~kret _a¡ faktoJ, pn_l~ sorto
la kadavro1n el Kordobo, kiu j obsrine ankoraü silentas ...
anonima csamideano , devas sukcesi unue, por konvir.k1 nin pl1 ef1ke, parohg1

resSir masinisto mem. La du vagonaroj anoPrononcíta de angla deputito
pri
pruvo
Jen
detruitaj.
plene
tis
Stattford Cripps en Islington . Li diris: nima heroeco de hispana popolo.
!!ªsi paro de Franko nur estas pirata
En fasista zono mortis kardinalo
sipa_r?·En la felicaj tagoj de PalmersLa destino punas ciujn esllundain.
la
de
fare
punítaj
severe
estus
1h
ton
ribelo. Ni deziras morton
la
de
trojn
angla¡ militsipoj •.
al neniu, sed ni suspektas ke la pro• ..Jam aperas en nía milito signoj de videnco .dekretis la malaperon de ciuj
males pero. La soldatoj kaptitaj
fas1s_ta
fasistaj tiranoj.
1
•
.
nia atako al po.zicio el sektoro de • La ag entejo
Unifed Pre66 anoncis,
k
ital~j
ciuj
préskau
as
t
. _u~sca es'
ke el ciuj europaj potencoj, kiui ak~ia¡ kartocujoj aperas plenplenaJ de . ceptis pagi la elspez?in de )a L?ndona
ugioj •dum-dum•. Niaj vunditoj ja Komitato, nur Anglto pag1s sian kolllontras la kruelan efikon de tiaj tizon. Pro tiu raporto, kelkaj potencoj
kugioj. Tion p o vis 1ibe re konstati
pagis tuj, sed oni deklaris, ke la Komi}elkaj fremdaj gazetistoj, kiuj vizitis tato ne ha vas ankorau sufice da mono
1un fronton.
por pagi la tutajn elspezojn. La kada• ~aií tre fidindaj sciigoj, ankoraií
vroj ne bezonas posonl
ínter
rer~1stas certaj konversacioi
1~ho k Franko rilate al maroka fer- • La korespondanto en Gibraltaro
de angla gazeto Dai/¡,Herald anoncas,
tnineralo. Gis nun tiu mineralo estis ke grupo da germanaj soldatoj atakis
~e~dita al Germanio, Angli?, Polio. k la filion de Banko de Hispanio en
k'enqslovakio, sed la sendoJ al Polto Algeciras, kaptis la tutan argentan
/'.'.:~hosjovakio estas subite interro!11- k tui foriris rapide per blenditaj aií1lla1. Nun oni sendas al Germanio,

e

tt"

• Lau la korespondanto de angla
gazeto New6 Chronicle generala Kejpo
de Llano, dum radioparolado, akuzis
la estrojn de fasista partio pri malmorala konduto rila te a I virinoj. Tion konfirmas la fakto ke dum lastaj semajnoj
multaj virinoj fugis el nigra zono.
• Lau rektaj sciigoj el Hirsberg,
Silezio, (Germanio) la rekrutoficejo
Wehrmeldeart sendís al ciuj fraiíloj
invitan subskribi dokumenton · akceptante iri al Hispanio kiel «volontuloj» .
• La germanaj aiítoritatoj dekretis
la disigon de .organizo de katolika
junu!a~o _Nífudeuts~h/and, k de ciuj
. Tiu asoc101 kmJ estas rnternaciaj
estas la vojo de 1' progreso ...
• La angla Komitato pri Kuracista
Helpo al Hispanio anoncas 1 ke la 25.
Augusto e!iris en vojago al Hispanio
kvar _nov~J ambul~ncoj . l1i ne surportos s1gno1n de Ruga Kruco por eviti
ke la ribelintoj bombardu ilin kiel
okazis al antaiíaj sanilaraj vet~riloj.
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ABONM AN I ERO

Nía gazeto ne ha vas fiksan _abonprezon.
individua monhelpo de ~1~ l~g!}ntaro.
laiivola
per
Ói eldonigas nur
Ni elektis tiun sistemon car tiel, ciu kroma sumeto de tluJ, ktu¡ pov_!l~
pagi iomete plie, ebligas la ricevon de agrabla le_gajo al multaJ,. k1u1
pro senlaboreco, aií aliaj kaiízoj, ne p0vas pagi s1an propran kotrz<?n.
Tial se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobmda k placa,
pagu vian liberan abonen al iu ajn el niaj internaciaj é)gent.ejoj:
NEDERLANDA

0ENERALA INTERNACIAADRESO

PETRO

FARENC

GUSTAVE

van der PLANK

Van Speijkstraal, 48-1
. pos1giro 24">542
AMSTERDAM W. Nederlando

M, Rue Brise-Pain
Posr~ekkonro 13944 Orleans
ORLEANS {Lolret) fRANCIO
A!><GLIO.-K-do

ADRESO

nur por mono dt hol1nd1noJ

nur por mono

O. MELTON.-23

7

fowler Sir. _Nechells, BIRMINOHAM

ESPERANTISTEN.-B11rnhusg11111n 8 6. g. n. b.,

SVEDIO.-ARBETAR

Posrgiro n.• M411, STOCKHOLM
BELGIO. - K-do M. DELfORGE. - 33, Rue de Heigne,
Posrgiro 199106, CHARLEROI

ADR.S:S0

REDAKCIA

POR

C10

ALIA

POPO LA FRONTO-:-- Mar, 25, Valencia (Hispanio)

•

NIA

Valencia esperantislaro . •
. • • •
Paco k Amo-Barcelono .
•
J. R.-Puigcerd6.
R. A.-Coctnt11in11 ..
• •
V. R.-Soneja.
J ..G. S.-SoneJ~. .. . :·
R. P.- Castellón.
M. R· - Bugarra .. •
.. •
A . M. - Bug11rr11
.
P. S.-Orihuela.
• • • .
R. B.-Ademuz..
Sereno •.
M. D.-Villanueva
•.••
W. N·-Oulu ..•
V. M. - De1roil. • • • • •
• •
u fridru.
f. V.-Dobra
G. Esperan1iste Ouvrier.Orleans ••••••••
• .
fET-anoj.-Toulouse.
• . • • •
Th . -Squiífiec.
L. G . -Plounevez Quinlln . .
Kergris1 Moelore .•
S.
B.-Annecy ...•
B. S.-Atirdarberg.
H. L. - Sundsvall .•
.
G. E.· · Leksand.
A T . Umea ...•
J. K - Vesterhaninge • •
. • • .
E. E.-S1ockolm.
L11b.Esp. Klubo. - Malmo •.
. ,
G. Y. -5Iockholm..
Sc1id. . . . •
C.-Pon
. . •
E. L. J.-London.
• .
W. G. B .-Nelson..
P. G. - Wesr Hanlepool..
. .
M. S. - Torquay.
E. J W. -S111nmore. . •
f . Folkes1one. • • . •
C . W. R.-Long Eaton ..
. . ..
R. S.-LeIchworIh.
J. S.-Horpenden. , •
•
•
.
Nelson,
W. S .. • •
N.-Birmingham
J. W. D.-B11ysw111ér..
A. L. - Huy ...••
•
A. Z. · Jumet. .••
J. W . - Dison . . • • •
FET-grupo. - Bruxel les••
• •
fET •R"rupo. -Liege.
C. J. B . - Apeldoorn. . .
W. H. v D - Hilversum ••
, . •
J. B.-Amslerdam.
• •
PLE•Sekcio-Heerlen.
fLE.-~. 5ekclo Amsterdam.

J. E.-P111ern11.

a. -

-

MUNICIO
M'lO ptoJ.
•
10
16·50 •
12
4

5
>

5
5

>

2'60
2'50
6
25
20

50
3
38 76
17
27
10
5
5

50
15
6
6

3

>

>

•
•
f.mk .
dol.

rrr.
•
•

,
sv.kr.
•
,

.•

2
6

O 50
10
1
1
3
1
1'50
1'75

gd.
•
•

•
•

•
1
•• .J . • >

1

2'50
13'20

•

,
•

[¡

1

KORESPONDADO
Slmpla trlllnia

[¡

5
5

J K. -Bargermeer.
J. P.-Breez11nd.. •
.•
G. W. - den H1111g
. • •
S. M .-Veenworden.
fLF.-Sekcio 13.-Amsrerdam.
G. J. W.-den Hdag.
J. J. - Rorrerdam . ••
N . -Arnhem ...•
. •
A. W .-den H1111g
. K. L. -Opsund. . •
P. v. M.-Z11nd11m.. • •
Posresp .. - Ronerdam ••
FLE-Sekcio. -Krimpen . • •
FLE-Sekcio 2.- Rollerdam.
A. C. H.-Rotterdam ..•.

anonceto

4 f. fr.

NEDERLANDO . K-do . J. W. Teune , Ysel•
strat, 97, Zuid, Amsterdam, deziras kores•
pondi kun hispano.
KORESPONDA CENTRO INTERNACIA h11vig11sclaspecajn adres ojn pri ciuj temoj kaj
ciuj landoj. Pe1u detalojn: 2e Helmerstr1111t
22, Amsterdiimo.
ROTERD~MO . 17-jara spicisto dez. kor. k .
l. p c. r. Nepr11respondo . Adreso: Aarr de
Bes .-P11ulkrugersrr11at, 21, 6/ . -Rotrerd11m z

e.

sil.

[¡
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5
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2
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,
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LASTA , HORO
Paralele kun la fasista atako en la
nordo, kie oni brave disputas la terenon al_la invadintoj, en la aragonaj
frontoJ, la Popola Armeo unuan fojon
e!1trepr~nas plensukcese vastan ofens1von,_k11:.est!}s rekta minaco por la
graval fas1sta1 urboj de tiu regiono.
Anka1;1en l_a_s~do plibonigas strategie
·
multa¡ poz1C10J.
En_ la in)ernacia fronto, la senhonta _1tala p1ratado <levigas malfermi
o~uloJ~ al kelkaj ministro¡. Francio
audas Jam, en_sia ventro, obtuzan mugadon..: La Ligo de Nacioj denove
baldau kunvenos ... sen bruo .

LETERUJO
POPOLFRONTA
C. H.-Sh11ngh11l-Noril11111 enh11vodtvlo
vl11Jnmendofn
esrimata telero. NI plenu11111s
k dan kas vin pro Je k11n1okolektoi , kluJ bont
Venkon 11)VI
alvcnis. fretan b11111ls11Ju1onl
'
k11m11r11doil
H. N. - M11Jmo.-yi11 unue monsendo , 3•
tas kvilancita en naa 18•11numero . L11s1
110
sumon ni kviranc~s. NI kord11nk11s vin k
ciujn amikojn de vI11 urbo.
H . K. - Kuslro. - NI noras 111en_h~vondt
letero k plcnumos vI11Jndei¡.
via es1im11111
roin, sed ni multe limas, ke 111sendaj o¡ nt
m~lpermesila tn
trafu vln, car cP._f. • _es111s
J11p11niok via Posto rrfuzns man gazeton.
N • .:,. P.-Nah111he-Vi11 skril>ajo cDeman.
por •P. f .> kiu ne estas ten.
doi• ne 111üg11s
denc11g11zeI0. Sekve ni sendas ~in, lrflduk¡.
111111Madrldo lail via pelo. Via lre bona
s¡d fom longa poemo, ne estas pro tio pro'.
fltebla sed nI !:Jopodos komplezi vin .
longa 1,.
~i11 esIim11111
J. B .-Rotterdamtero meritas 11p11rtepr1v11Ian respondan kv¡.
't:erte ricevos gin, rel<te, per posto .
- Kun int~re~o ni legas
J. B.-Londono
clam 'viajn tre estim11t11Jnskr1b111oln.Nun ni
vidas l<e vi 11pog11sk pravigas nin ril11Ie11
sinle~on de 11bsurd11l idealist,>J, kiuj kon11111gem11nfasi:im on per_•akliva,
1r11ilst11r11s
nenionfarado, dum pr11k11k11laboro ~rQas!
Koron salulon!
K. K. - Nynashamn - Estas tre facile , k1m11r1100erare opinii je longa dis111nco,Mt
se oni ricevas m11•~ust11nimpreson. NI dtne koloper okulvltroj
zirus esti rig11rd11l11j
rigi111Jper 11n111üjugojp11r1iec11l.
P. R. - Aussig - , Notinre viajn indik ojn;
ni
.
Tamen
viaj Jnslrukcloj estos plenu11111!11J
sendos 111via Asocio du ekzemplerojn dt
ciu numero.
N. A. MacQ. -Ann Arbor, Michig11n-Vi1
belega Je1ero rre gojigis nin . VI estas horno,
· pravon ekz11m1•
- kiu agnoskas la ver.on k 111
nante la faktojn. 511luIonl ·
J W . -Morlaix -Esru sing11rd11, ka mara·
dol Nia m11l11mik11roes111sruze k lerta . Nun
temas pri disvas1igo de mensogoJ por dividí
111)11borisIaron en eksrerlando k susp cktl~
_gín pri nia afero. L11 f11sismo entreprena1
nun vastegan ofensivon l11i11iuf procedoi
fidu al la hisp anaj laborisro j ! L11 Internada
Brigado daüre ekzistas.
rrefü, vl11Jetero, kiun
V. M.-Detroir-Nin
ni turkore dankas, cefe pro viaj kura~igai
k en1uzi11sm~J vortoj.
L. A.- Minneapolis - Ni respondas vian
k11rton. 'ian monsendon ni Jam kviJancis.
Ni alsendos 111gazeton Jai1 vl11j Jndikoj . Pro
estas malfa·
nun11 situacio, korespondado
cil11. Tamen, ni klopodos komplezi vin. .
G. P. - Sgag Poinl - (N. Z .) -- Daüre ni
sendos al vi nian g11zeton. Vl11n bondeziron
ni eslimas kun danko.
K-~o C. - Plouguerneau - Ni bedailr~'•
ke ni ne sukcesis komprenigi 111vi
s111rpunl<ton pn la koncerna 11rlikolo. Ki el·
I11
tis nur fakrojn , kiufn ni bone konas k pi
niajn Jegantoin ne ju~i 111aferon kiel per5 c11
kuton 111senkulpuloi , sed ke lli arend?
rezullon de,.., iu{!laboro. Ni diris, ke ni "\
e~ ne t,u.
kredas , ke ciuj samparrinnoj,
1
gvidantoi de 1iu org11n1zo, eslas malhone51~
far''.
~e
pnlic'?
la
ke
konsrnrigi,
sed nece~as
11restojn kaprice. Rilare al Ja du ahat org~
nlzoj , kiujn vi mencias ni koincidas kun v,a
1
opinio. Ne facil11nime englutu 1endencajn " ;
gas rute !ojale po
f~rmoJn. La regislaro 11
c1uj lab0ristoj senescepIe. Akcepli 111molo~;
Pensu, 11
est~s rezulto de misinformado.
ekz1s111sclement oj, kiuj matrckle el1spJuol
sentojn de hon1eco por sia disiga celo. 1
~- !?. B. - (L. E. A.)- New York - Cionv~n
5
notrs dece el via Jerero k 11n111üddnka
crl'
pro Ji, promesiraj lernolibroj .
e ¡ni
J. O. - fiscal - Vla bela 11r1Jkolc!O
5v
danka
NI
aperos, kiam eble plrj b11ld11il,

"'ª"
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Presefo de J. Olmos, Allc11n1e,M, varen'
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