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1 El<STERNIA VOLO, NENIONI
1

Tro facile falis en eraron tiuj, l<iuj supmis, ke pro kunveno ,·n Parizo
_ de kell~aj histricinoj, oni pov11s bald fu,:;,111solvon al la hisp,111d konl'likfo,
ekster la volo aula konvinko de la hispanoj.
Lau plej diversa¡ manirroí,
~ la legítima Registaro solene deklaris,
ke la paco venos rapide tuj post
foriro de la invacl.intaj soldatoj, kiujn, po dámiloj,
!talio k Germ,'.nio livrris al la cefperfidulo Franko. Nur tiam, ne pli fruel Ciu ajn alid prop0110,
_;sen atento al tia principo, ne estas solvo sed plia komplilrnjo. La pedantaj,
~ --au perfidemaj-cefministroj
de Britio k Francio pov<1s ja ie kunveni por'.
prilabori la pilolon de nia kapitulaco;
sed cert,~ ili neniam povns trudi ·
·, sian kontrabandon
al la hisµana Respublilrn.
kiu .~arcloslaras lrn11 armeo.
, el kvíncent mil kuragaj viroj k veteranaj
soldatoj.
l<rcm tio, oportunas~
i forvi§i §ablonan famon, ankoraií nun !,!Vidanta ce multege da lü1µoj: La i
potenco de la nunaj regantoj de Britio k Francio ne;iiel estas sen lima; tia!•
1estas tre absurde dedukti, ke ili kapablas farí k malfari sangojn, lau propra ~
kaprico, en la kri'pla fizionomio de Europa.
N<', tute ne! La komploto del
lc1 rcvcnnn
de 11ovn- :naltH)\'u
mezcpolco.
~ ?,hinchen sukcesis pro efiko de la surprizu aií prn Id krima l<on~e11t~111,1
de,
/\üIodcll'coj
,11 lil>n,j, cknlrnliHto
per hc1kilo.
forb1a',1dc) ,11judoj, doluro en fu roro.
i pluraj falsaj reprezentantoj de la demokratio; srd en Hisµanio, la tilda~ a111,Hi<l
leroro, ilntruro .. , L11!<lera Cicrm,111ie>, de fito«detaleto• de tíuj kvíncent mil bajonetoj estas atentinda
obstaklo por la
zofoj k Íl1VC111ÍSll)j, trc111sforrnigi:; Cll frene·
zulejo,
kic 1<1plcj dd11gcu,j írenernloj
estat;
fasista galopado. Plie, la sekvoj de la komploto ne statas plene kontentige, 1 la direktorci
me111. Tie cind1·igus sinagogoj
car post la «pacifista» ebriego furiozis la antisemita diboco, kun akra im-1
1, slosig,1s sokristioj,
l<,,j ,rnl<or,1ü, ¡.,ost lio,
ckz.istas reli~iemaj
perso11oj kul<etemaj kun
U oreso en la publika tutmonda opinio. Tial, nun la ~olitika pozicio de Da-!
tu fasisrno
je nomo de ta socir1 ordo,
fía
ordo kiu bo111b,ird,1s kalo!ikajn
katedratoj11
Íadier k Chamberlain
estas sufice pli IT.lalfacila ol antaiie. En Parizo, pli ol
mUl'das Mjc1j11 infct11njn en liispanio,
s111i1! la sorto de Hispanio, suferís la kariero de du altrangaj avrnturistoj. Efek- ;o k1c111pe
ol en lti1lcrio
gi 111,1s11kr,,sl<1 idojn k
tíve, nun, i1i ambaií, perdinte la reputacion,
c1clas nur saví :;ian haííton.;;
idcIoj11 de lzr<1cl, prof,111e111lc itiaj11 pre~cjoj11, delrua111e iliain pac;;jn lwj1nojn, stelantc
Kaptitaj en la mafoj de privataj egoismoj; submetitaj
ill la interesoj
de~
iliojn rnodcs111jn privalajn
havajojn ...
bankieraj rondoj; komandítaj de senskrupulaj
mastroj de la granda indus- ~
!.a Ju lito lrn111r,1ú lc1fasis1110 ne es111stifero
oor an1if,1sisloj! Tio estas ur~il bezono
itrio, ili komencas jam sen ti angorojn ce la spirado. Definitivane!< provi- j nur
por ,'iuj 11011111¡
kun 11or11111ta
ccrl,o 1, scnlema
zoral-savo
de la europa krizo ne aperas, malgrau forlaj ldopocloj de éiuj !; l<oru. Lal1 1ic1l<o11vi11l<o,lt1 hi~pilnnj ku11prclllilS de111oj11k pcrsislc
lialulcgas
a1cnda11Ie
sorcistoj del' superlrnpitalismo.
En Parizo do kunvenis du perl'ontaj figu- Í la
vcl<igon, el narkolil,a
dormo. de ciuj ho1roj; k ne §ajnas fremda, al tia fatala pereo, nía brava rezistado. Estu liu 1 ncslaj popolanoj, kiuj erare fidis - ~is la
ek~1rc111a r,,nclo de lc1 nu11jar<1 trc gika Noaserto, utila konsidero por tiuj, kiuj salutis la jusan rendevuon per tro ga-1
vc1nbro - j.: i<l 1·adik<1ltco de Pilladicr,
je ta
jaj esperoj aü !ro alarmaj pensoj. Alrncnaú ní, lull' trank\'ílc
k 11orrnc1le'; ho11(1r" de Ci1c1mllcrl"in c1n je lc1 socialismo
::-,¡.,a<1l,,~c,1 foq¡cso ¡ni l<1 judcco
de du
i -batalaniel
-observadis
la maldelikalajn
diplomatajn
manovrojn, car la i de
iníluaj pnlitikaj
rrntionuloj:
.Samuel Hoarc,
efemeraj politikaj magnatoj, jus kunvenintai
en la belega liberala cefurbo
ko1111ervaliva 111inis1ro de tr1 Bri1a l111perio, k
,1tJloro de 111Nc-l111crveno.
1de la lando de la _gilotino, certe jam konsciis pri sia nrkapableco---kial ne! 1.l'oEn1~111111,
Ja k.c,dro de Novemhrr>,
pompas
Ja
nomi gin: senpoveco?apliki gravajn decítlojn, koncerne la hispamrn Í 1101110de M<1drido; jes! sed pMalcle ankaií
Cñgrcnegcs
la ius1ecn, efll'en Oriento falis
popolon, sen atento al la deziroj de tiu sama hispana popolo mcm...
Kt111l<>11n
k !-la11kco: durn en Ccnlra Eiíropu
Ekster nía volo-forpeli
la invadintojn, flegi la justeco11, restari,gi la
daüros [¡¡ fcs1e110 d,: politlkaj
vulluroj
forpecojn et Cchostovakio.
i nacían harmonion k rekonstruadi la landon, Jau sistema libere elektota f 111ang1i111e
l'>rulils 1crnploj,
veas vikli111oj, mizere
per generala referendnmo - ni akceptas nenionl Kaj farante tiel arogan
forkurus
an,osoj sen pe1rio, 1ikanes 11otrnp,,j, komplnl,1s perficlulnj,
11ei1lrnlas filiSlr(>j
manifeston ni fieras, kiel hisµanoj, ke guste nia ]ando, nía modestd hones-1
k ... rc1¡,ide 11i liras 111kurIenon,
en nia pre•
ta Respubliko-nek
plorema nek fanfaronemal-estas
unika bastiono, gis
zc11lado, Cdr subilc ni ekmemorns,
ke ankail
en Novembro,
antaii dud,k jaroj, oni deklahodiau, kiu samtempe repu§as stoike la soldatojn
de Hitler-Mussoli11i k
ris snlcne, kc ia111ven is fino de eia ndlilado ...
1rifuzas senceremonie la friµonajn projektojn de Daléidier-Chc1mberlain.
J
l{c,kro 11rdn1rns i11.•1•iro11 ol re~isoroj!
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Hispanio neniel suferas !JOrveki kompaton, sed ja p0r neniam senti ho1ton je sia kondutol

2

FRONTO

POPOLA

BUR~DO
DAADIAÜAJ
5ALUTOJ
_,"'S;;;t~'"""k~'~"'"®iVI';ii'~'~"·"¡
La hispanaj socialistoj jam preskail atingas la kulminon
de sía mirkapablo,
observanie la sint~non,. pri la hispana
aíero, de kelkaj lnternaciaj socialisIaj gv!dantoj. En Belgio
precipe aperas la plej sIranga- por ne diri abomena!-· konduto de kelkaj, Iiel nomataj sncia!istoj.
kiuj celas hipokrite
favori lc1 planojn de Musso!ini en Hispanio. La Iiea cef'mi•
nislro k ministro por l:ksternj Aferoj k-do (!?) Spaak sugestis unue, k rekte proponis poste, sendi bclgan ilmbasa•
doron, 1re diskrete rnasl<ita sub nomo de korncrcc1 ílgcnto, al
la ínsista rlispanlo. Felice, en Bclgio, ankorau ckzii;tas veraj
_socialistoj, veraj c1mikoj de la popolo, kun Vt1nderv<!lde ce. fronte. kiuj forsiris la perf1dan re Ion a11Muzan intrig0n k, defendante nin, ili defendis sarntempe la honornn de ciuj, l<iuj
suíeris k mortis, lilúlongc de !a Histor(o, por l_ilSocialismo.
Tute prave, kL1n dolorn honro, povIs aperi en la centra
organo de la Hispana Socialistd Laboristll Partio, jus jubilelnta sian kvindcl<jc1rccon, interesa amara anikolo,
kies
lastan paragrafon ni tradukas laulitere k publikigas ci-sube:
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BU A~-~ ho~1:j~~k::g~L:s~un
naciaj gviddntoj

la nomo!. Multa! íntercsIc1s nur hrilaj f1¡¡-uroi, kiuj po!uras

~

AL NIAJ EKSTERLANDAJ

~

En la emocia momento, kiam foriris la kura~aj
eksterlandaj antifasisloj,
konkurencis dorloti ilin ciuj
orgdnizoj,
politikaj
k sindikalaj.
En specialaj kun•
venoj, la amaso aprobis
per 1011draj áplaiídoj
la
salutojn
de iertaj oratoroj
parolantaj
sur tribunoi
ornarnilaj per la floroj p!ej l>el,1j de la valencia¡ gardenoj. Ni prezentas ci-sube bukedon da 1;:lektitaj frag•
mentoj el la diversaj paroladoj
k manifes1oj, kiujn
oni faris omaíle al Id karaj samideaj malsamnacianoj,
tre oferernaj arnikoi, kiuj jam ne plu estas ínter ni.
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la vanan
retorikon
ele dcmag-ogiaj
sablonoj,lli lail
dcka- ==~=~=.==:-:~
dcnca
lllalo
de tlrnoplenBj
scndan~eruloj.
sajnigas,
=.
ke ili hel¡,as nin, sed ili linrns la malkornponi!!nn de la
puIra grunclo sur kiu ili vegetas: lli linHl!'I l,1 forf<1lon
ele la kt1pilaliSld sisIc1110! lli csl,1s fidelaj alianCilllOj k ;2
eíikaj hclpantoj de la l>ur~aj rcgislaroj.
Pli ul unu gvidan10 s11I,skribis Jam, anIaií i.;nu jaro k duono, la atcstilon pri nL1 rnJrto. Alia regalis nin perla Ne-lnterve•
no. lli sin nomas sociillistoj
k tamen. vivantc kie1 l!!
grnnclaj l>ur~nj, ili hav,1s onkaü bur~dj la konce¡,tojn._ ..

VOLONTULOJ

Ne malmultaj imperioj malaperis en la Historio.
Sed ni ne mala peros, car kiam iu etika impulso estas motoro, kiu pusas antauen homojn k popolojn, oni povas
suferi malsukcesojn sed oni neniel povas esti finvenkata.
Tia! vi eiuj, veraj amikoj de Hispanio, <levas havi
fidon je ni. La vivo de víaj 5.000 mortintoj estas semo,
kíu multobligos felrnnde fruktojn de fervoro k neestingebla entuzíasmo. La karno malkomponigas sed la ídeoj
postvívas; la organismo martas, sed la sankta flamo de
eíu nqbla idealo rebrilos en la eterneco, se brulas volo
por ekzísti. Kai tiu brava volo ja regas en la hispana
popolo, kiu tra la zigzagoj de multaj generacioj sciis
trovi sin mem, post lelargio plena de inkuboj. Pro tío, vi
povas foriri trankvilaj, ho bonaj amikoj, car tute sperte
ni scías jam, ke ni povas jam plenumí nian devon!
Fragmento

el diskurso

de éefrninistro

doktoro

Negrin.

Vi estas pleí bonaj amikoj, kiuj ne naskíginte en
Híspanio, nuligas vian fremdecon por gajní nian frate·
con. Gentíla estas do via eksterlandaneco,
kiu malaperas tra komunaj alsopiroj pri alta libereco. Samaj dezi·
El ,La Sociitli.sto» de Madrido kun dato 27. Oktobro 1938. ~
roí, saltante trans landlimojn, konfirmas la upíversale\t11.11111111u1111111111111m11111111111111111111111111111w11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
con de niaj idealoj por eiuj konsciaj homoj. Guste mm
oni povas konstatí, ke super la ideo pri patrio ekzí.stas
la ideo pri iusteco. Germanoj staris ci tie contraü ger·
LH fdsistoj konservas la klasajn ¡,rivilegiojn re en la tranceoi
manoj. ltaloj kontrau italoj. lli estis malamikoj, malgrau
mem. En unu el l,1 sel<1oroj najbc1rni i!I Pozol>lanlw, niai soldaIoj
sía samnacíeco, ear estis kontraiía ilía koncepto pri jusjus konkeris pozirion, ce kics p!cj sckura sir111cjo cslis insI<1lilél iu
teco, k estis antagonísmaj ilíaj difinoj pri moralo ...
tre I.ionc provizurnilél bufedo. Lc1 cpizodo, krnrn 11gTabla ~urprizo
=

a
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KONSTERNO
EN LA BUFEDO

por la ektrovintoj,
prezentas kuriornjn
deJ¡¡Jojn pri la l<0111forto...
por kelkaj persor,oj. en ccnaj fasisJilj fro11Inj.
Tie dejoris ldcrncni.·> d11 ricaj si11joridoj, kiui .~hunde ricevis
de siaj farnilianoj
kul<ojn k nuIraj,1j11 lrnn harclctoj
da hiero k
boteloj da multelrnstél vino. l1Iilig-<111teliujn se11clajojn, la hurjlidoj
aran¡1is hufedon, ¡,or sid priva1<1 ¡,lczuro, dum !<111i111plairekn1Joj
de la fasista arrnco, kun ciutaga salajrn de 50 ccntimoj k rnillhona
rnanílo, devis kontentigi sin pcr kolern rigc1rdado al la loga magazenn, c11victntc la honan sorton de !<1popolar111canoj, kiuj perlaboras ciutage, tute akurate, 10 pesetojn.
La ricula ro!ldo. por dislri siajn horojn je enuo, en tiu kvietñ
--k pro lio mem elcktita! -srktoro,
p1·,1klikis sur lñtíga ser1dangcrn
tcrcno dil'Crs.ijn sportoin k gi11111<1stilrnj11.
Ti<1111unicrc,l<1gencr,1I<1
trngedio estis por ili kvazaü dgTablc1 f'erio. lli neniarn at,,kls, car
pcr tiaj rislrnj ja naskigis k vcnis l<1 111aliroj au la italaj •volontuloj, lrnn la lrnhorI0 cl<1his¡,<1nnj skl11voj, Tamcn, tio ne estis barn
por flug-ig-I lo J'antM.ion, lw1·cspo11dn11Ic 1<1111
hi1:1tcri11jt'nslstaj frnll•
linoj, pri ¡:rrnndaj hcro.ijoj, l,1ü lduj en l,1 •ru~aj• trnnceoj ne restis,
k!el specimeno. ce unu n1c1rksisto. (L,1ít la i>lufa prn¡,<1g,111do de
fasistoj. ciu, kiu ne satas 111despotisrno11 estas rnurksisto!J
Dole,1 estis do la vivo, 111,ilgTalí lil milito, por tiu arislokraI11
aocieto, ~is kia111lct , 111orli11I,1j,11111rksisIojsui>ilc revivigis k atakis
storrne Id s¡,orfcmain poziciojn de lil si11joridoj. D~ In .rníllproksimaj rokoj, okupi11<1jde 111rcsruhlilrnnoj,
vcnis rnug,1nlaj ohusol,
kiuj tro nrnlgcntile ro111pis lc1IHHmalajn h<11"111011ioin
de lct nri¡:¡i11ala
restoracio.
Post lct tll'Jilcrio, i11Ic1·vcnis la iní,rnrerio,
kies unuaj
~ntroloj, rosl unu horo, hisis Iriu111fe lil lrikuiol'iln
ílagon sur la
rnalarnlkaj pélrapetoj lnler lc1 «klientoj, de la bufedo regis kons·
terno; lute malsam,1 senI0 rldioris ce la koro de la sirnplaj malfelie:aj cfasistc1j• soldc1Ioi, kiui devig,lf¡¡j 11ntaüe csti n11r rigilrdantoj
de nlies komforto,

sidis

1n111 d111ikc, en líl m11lpermcsild

zono,

l<ie

ili trinkis dilige11Ie k 111Jngis .ividc, kunc lrnn si<li •rnñllil>crigantoj,,
multon el la abunda provizo de írandnjoj k likvoroi, kiujn ,roman•
tikaj• fasistinoi liveris por In vanlili sinjoridoj,
sen plej eta supozo, ke ili<1j do1rncuj ¡,ovus esti iam regalo por la stornuko de
•iliaj, soldatoj, kiui, por gui tiun s<111con,bezonis [ali kaptitaj en
manojn de la ,di,11lloj, -k cé vo!nntc hatali apud ili- por detrui
la ofendain privilcg-iojn
de la fclidaj kastoj, pri kin estis pura
spegulo tiu íanw hufcdn mem ce Id fronto, kiun jull reko11keris la
Popola Armeo en itt sekIoro trc najbara al Pozoblanko ...

El adiaua proklamo

de la Socialista

PMtio.

Saluton, internaciaj kamaradojl Ni adiauas vin
kun ega malgojo. Scíu, ke giganta aureolo akompanas
vín: Ói estas nía kolektíva animo saturita de dolea k
senmorta melankolio. K vazaií antíkvaj lrnvaliroj, vi venís
ami1se, sindonemaj k fervoraj, µor batalí por nía afero,
kiu ankaií estas via. Altan dankon ni gardas ¡_1] vi, ear
vía gesto ne ha vas precedencon dum jarcentoj. Saluton,
ho ínternaciaj kamaradoj. Sciu, ce vía forveturo, ke tiu
dekoracia Híspanio de torea<loroj k cíganinoj jam mortis, !del mortos ankaií la malnobleco de Europa, sur
kies tombo blovos unu sola pasio: Via heroeco mirínda,
antaií kio, tremas apoteoze la steloj k la dioj ...
El adiaua ora tora sal u to de C. N. T.-

F. A. 1,

Por vení ei tien, k plenumi vían devon, homoj el
díversaj progrrsemaj tendencoj, vi ne petis la permeson
de burokratoj nek bezonis la pasporton
de statestroj.
Volonte,vi venís k obeeme vi foriras; jen víaj plej altaj
kvalitoj! La Popolfronton
vi masonis éí tíe per faktoj.
Nun vi povas ankau plenumí gravan taskon helpante
fortígi la popolan unuecon tie, en víaj propraj landoj,
kie tiom multe necesa estas ankoraií tiu laboro ...
Para~rafo

el salulo

de la Kornunista

Partio.

La respublikanoj de I-lispanío scías, I«• multaj el
vi aspiras al pli altaj politikaj stupoj. Tial estas des pli
dankinda vía síndono car vi, socialístoj, anarkistoj k
komunístoj, ne havante la demokration kiel celon, defenqis gin multe plí konkrete ol multaj pasivaj demokratoj.
Gis revido, gis la venko, gis balda u, karaj kamaradojl
El maniíesto

de la Maldekstra

Respublikana

Partio.

POPO

Poloj..

9

1
';.,

Usonanoj.
8 "/,,
l1.1loj. .
l ",.
Uerrnanoj.
5 "¡
La ccleraj nacioj eslis reprezentaldj
per
¡,li malgrandaj
procent.ajoj,
Oni venis el lrc
malproksimaj
landoj: Cinio, Abiscnio,
Aüs1ralio, Nnva Zelando k Senegalio:
hlankuloj,
nigruloj
k flavuloj
luk1is k mortis fra1c unui~intaj. Tri fojojn oni devis rcordigi
la stabojn, car tri sinsekvajn
foioin rereis ciuj iliaj
konsistigantoj,
llespondecaj
membroj de laboristaj
k demokrataj
partioj survestis
la
gloran kostumon de la ln1ernaciaj l~rigadoj.
Pli ol 500 elstoraj regionaj gvidantoj mi litis,
el kiÜi 120 mortis defendante Madridon ce la
Universilata
Urbo. Venis /Vi naciaj centraj
gvidantoj,
el kiuj jus forvc1uris
nur 26, c,1r
,- mortis, ne ja kiel burokratoj.
Jen niaj kontoj, í<laraj k sinceraj ili estas,
kiel la pura celo de nia batalo. Kaj nun ni,
la hispanaj respublikanoj
sol aj, jam sperle
scias billali kontraú lñ regimcnlnj
de 111ilal,1j
aú gc:rm11naj t_nvildinloj,
dum lriviale
nnlrnraü rnarcé1ndas la abo111cni1 Komitato
de la
Ne-lnterveno,
pri la rn11nkrr.de pruvoj.
0

PRONTO

3
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ANKORAÜ
RUUMETO
PHILAYOLONTULOJ
Nun, kiam jam foriris
absolute
ciuj niaj
volonl1i 1ej, es1as oportune
1110111ri kelkajn
slalistiknjn
¡,ri ilia nacieco, kics unuaj vicoj,
;1<1úproporcio,
estas jenaj:
Franco¡. .
29 "/,,

LA

• Rajmundo Franko, frato de ia cef- .1vertou: «La koncizeco d"' la oficialaj
pedidulo, mortis <'n akcicknlo (-e aviainformoj makbligc1s la bonajn ¡,atriodilo. Li cstis estro de la t<lsista aera
tu¡n lrnni la s11k(esoj11 di.' nía armec,.»
eskadro en /v\dljorko, de kíu t'lugas
Ki..1informado, kiaj patríotoj! ...
ciuj bombardélj a¡;aratoj por srn1i la • La kardí11alo Sl.'gur¿¡ j11s estas
morton _laúlon_~l' ck la Mé'dikranea
iwndamnit,1 al ckzikÍ, l.'I la fasistc1
bordo. C" la l<omcnco de la Respuzono, pro paroli:1do kíun li faris e11
hliko, li sin montris l<iel revoluciulo,
Srvilio lrnntralí la germana paganisk poste li l'C\'\:'llÍS al tio, kion ci,1111¡¡ mo. Uní dirds. kc 11faris tic1jn deklasatis, la suhprcino:1 de la popolo! PI'!'
roj11 pro timo ke olrnzos, c1lla hispana
sama manicro iam mortis unur Sankatolika Eklaio,
la samaj malJgrajurjo, poste ?viola k m111 la dua Fra11- blajoj, kiuj ül<nzas al ~id relígia fra ·
ko: se la kapitc1li~mo estas ce di:' la taro 1:n L.:i"nova" Alístrio.
flanlco de la fasistoJ oni ne povas díri
• Okazr. de la dna dalrcveno de la
la samon pri la día providenco ...
ekiro de la fama Jnarkista
pioniro
• Nía armeo enfronto de Kutalunio
D11rruti al la frontoj de Madrido, kie
transpasis la riverdon Segre k endansta1·e li mortis, lñ C. N.T. ricevis karegerigís tre \'alnraín p0zici_ojn fíl.sis- sajn salutoí11 dr cíujorganizoj,lduj
batajn, apucl Fraga k Lerída. Ciuj ¡wnoi
talprrte ku11laboras en ia Popolfronto.
de la invadintoi, por regajni la pndi• Serafín Aliaga, elstilra gvidanto
tan terenon, estis vanaj. En la frontoj
de la hispana liberecana junu\aro, ¡us
proksimaj al Valencio, niaJ sold,,toj
revenís el Arncrílw, ldl' li faris granentreprcnis ofl'11si1·(,11kiu ílsd:urns la d,111Df.;Íté!d,)11por nía akro, ínter la
defendon de l., liel,1 MeditrrdIH'.il mho.
popol¿¡j él111c1soJ.Lía voco de sincera
En la riv;>ro Eht·l', nia i11'111euri>lirigis
an<irl,isto ,·stís til:' t1·afc1 élle~to pri la
al siaj malnov.:1j bonaj pozicioj.
!ojala unucco rer~anta cu la rrspubli• En la provinco
de Al111Hío, lc1 ri- i<anél Híspanio, dctrnante kalum11ioj11
lrnllo di:' vi11b12ro c1tingis \¡-¡ l.;l'dVJn k i11s1dnin pri fc111t,11.idjpnsckutoj.
·
kvanton de 40 rnilionoj d<l l<ilo,l;ramoi. • En [Lncelono t)kr1zis impona plcnEl ili oni ek:;portos
C'i<st,,rlc111dt>11lrnnsido ele la !uta liberu-ana 11:ovnd11,
proksímumr 15 mililn1ojn. L1 rilrnllo
k1111rntuii,1sma (l.'esto de la tri konde orangoj en la Valencia rl:'.~iono cernaj brancoj: C. N. T.-F. A. l. k
ankau ..:stas tre bona. Tiu rrrnlto
Líbneec,11i1j )11n11li1roj.Partoprenis la
111u11t1c1s
Id L1l>ur1·111u11
,k lr1 111<1\¡u11<1j
llvhdlujil 1111,\1vdc1 dvlq,'.iluj, \,i11j c1prnkamparanoi,
kiuj rrstintaj sola¡ en la bís grnvajn I<trafajn !'noluciojn
po~
vilagoi, malgrJü la milito, 1H·nirl nc<lcrni efikon al la sll'eca luido lrnntraü
glektas dorlotí la teron, l<iun sakak
la inll:'rnddél fa.sismo ínvc1d111ta Hisavicias la fremdaj invacli11toj.
¡,,rnion. Oni ank,1ü plene aproliis 1a
• Dum en la l'l'Spublikana iono, l,1 <1gc1dunele la ministrn ele lh1blikc1 lnsoficialaj ciutagai informoj, pri la mi- truudo, rep1'l'7.entanto de la C. N. T.
lito, rdlektas ciam la vero11: cu c1gra- en lc1registaro de la l<espublilw .
bla11 cu malagralJlan; et1 la fé1.~ista te- • En iu fronto de Katalunio, ten.'t1ritorio, spite al la blufo de 6inse!woi
pre11is it,1]¿¡ tdmotora
aviadilo, kíu
I<senhaíto¡ sulicenoi, 1,1111\'llSO,l.;O
<!SldS
kuli,ii;: litln fo~to. La aparato estas
ordinara oficiala norrno en la infortrl' rnode1·na k lwnportas clck masinmado. Kiam la F>ukceBo/ hal1c1s la
pc1filojn 1, gia prez9 ef2ali1s al kvin
trumpetoj mutils. !Jor pravigi 1iu11si11- milionoi d,1 franlwj. Ciui giaj ses aviatenon la fasístaj radiostacioJ
dissendistoj estas it,1]¡1j... lrnn p1::rmeso ele la
dis .intaü111'lo11.l.!l'je11c111 kuriozc111
;\J(•·\11tUl'l'lll1, kill Sl'ÍilS lH'llÍ<lll.

INTERNACIO
DENACIISTOJ
Konélla es las la fervorn fd vora sin1c110,al nia liberiga luklo, de In dukino
de i\1f10ll (an¡~la konserviltiViJ
pdl'lamentanino).Sia
homana spirito, ekster
cia politika pasio, pelas sin preni par1io11 por la popolo. Sub ti1olo •Lurni~iii)j .Sur llispilllÍP·:1
_\¡ V1..'.rl.:is lihron,
kiu trc ld,1re 111alkovras 11ovi1jt1ilspektojn pri lc1 rekta ínterve.110 de ll,1lio k
Gerni'anio en la 1iel 11orna1a «frntrnilito• de Hispanio.
El tiu libro, nia estimata k--do !. Lez11n el Pouy (Francio)
1rncl11kas k scndás al ·ni lc1 fra!J'mcn1011,
kiun oni pavas ei-sube legi k studi.
,Jes! Ni cslas tte devigataj
ko11s1ati tiun
.anlaúneviditan
fakton: Pli elike ol la laboristoj,
I" íamaj naciistoj-rnalamikcgoj
de
-ria inlernaciismo!-sukcesis
paradokse slarigi ver<111 inlcrnaci,111 li1.;011: Fro11to11 de
ekspl ua lil nloj kontraú · el<splualatoj 1
Laú 1it1 celo, la .)l. Mario 1954. Mussolini
lr 111arsalo Balbo akceplis
la. viziton
dr tri
tefaj hispanaj
rojalislnj.
Post zorga ekzameno de la afero, Mussolini
solene deklMis:
1l Mi estas prc1<1 hclpi fi<1111,1,dcrc lc1
malar11ikoj11 de la l~espubliko
por reslarigi
In ,nonarkion
en Hispanio.
2J Por pruvi mian sincerecon, rni livcros
1uj ill vi 20.000 fusilojn,
'.'0.000 manboml>ojn
); 20U JllilSinpafilojn,
llr-0111 Ll11ll 111iliono I<
duono da peseloj, kiel 1ujd kapitalo.
0) Tiu helpo es1os 11ur lwmenco.
Mi
kompletos
gin siaternpe k latitlczone.
Du111la sama epoko, g-eneralo Sanjurjo
-cele1-c frarnasono!-pligl'imis
Ira l·litlerio.
En l~c!'iino li konlakligis
kun l;i hispana atasco Martinez.
Tiu vizilo celis ace1i aviadilojn
Du mnnalojn
po,-;le, oni rclrovis
en
l3erli110 111saman genernlon, c1kornpani1a de
Goded,
gubernieslro
de Balearaj
insuloj.
Tiuj ci fakloj estas plcnsignifaj!
Sed oni devas 11eforg-csi, ke du la¡¡ojn antaü la ribelndo -15. Julio -oni ordonis al 6 ilalélj aviadiloj ekíorflugi
al Cerdanjo
k terenpreni
en
hispanan Marokon.
Jam la 21. de sama manato. trupoj
k municioj veluris
aviadile el
Maroko al liispanio.
Ok tagojn posle, germanil aviadilo alterigis en Maroko. Secrelaj
<1gentoj estis senditaj al Romo k Berlino por
helpon peti. .. Tiam, tiel frue jam, Hitler k
Mussolini
malkase, cinike k abunde sendis
milililojn
k militistojn
por dronig-i en sangon
tute S?nkulpan lo hispanan demokratinn.•

• ..······----·--·-···DANKON,
/:

MULTAN

DANKON!

_ ...............
.

Ne \'<lt1c res"ni.s 1t1i11 vui<o Jrd Id v¡cul d~ ni;i Jc.L'd/1/dfo.
Cc111oj l\ ccnloj da
belaj ¡,o'.;\\.;,.11 toj vei1i.1S al 111i,ij 11111noj el l'iuj <1ll~!Uloj de li.1mondo, l<icn 11iü hcroldo
flugt1s. ~lié! ol cejo e:01,1s111111, pru 1io, pill!ri111<1 ¡,unklo pur mlJ\luj pers,,1:rrj de lcl
tio.sprlolll,
kiuj cllllclÜIH!IOll!-(C CSIIS 111<.>l(CllldJ skep11i<uioj pri l:spcranto:
Ji,, opinio
sangigis! Mi rige por ili, ni" movado estas nenia lonl,nio
sed élHlllil
prnktilrn reto,
pri ldes ekzi~I<> iJICSltl!:i Id illlldSO d\' éll'lél 11111tci-i<1lo.
kiun éiuliJge l,1 lwspilala
postislo fordt111as di ,11i. Miaj vorloi ha1'élSnun cskorton de lre 1<'11ilÍ lentnj! 1a se1110
frul11:gos, car· l<elkilj soldtJJoj k vurrdilo¡.
10111gc111il,1 ako111¡Ji1no de inJernílciaj
flcg·is111wj, cl<lcr11é1Sl11 lingvr¡n e[: ,lwe1·cl,1nte, j11n, kun 1,1;,lrnZlllivo ...
,
1.a ah1111d<1
riccvn de 1io111da gnjdi si111¡rnticspri111oj csks
por mi kvc1u1ú
~uado de pie¡ dol<:cJ l'ranclajo. C1uj ,,kioi, l<iujn 111ik cc1crai k-doj íar<1s j'Or daúrigl
la uperon de nía lwrnuna interligilo,
ricevas valoreg-an rcl<ornpencnn, per vi11 tic!
,ilrnrnla a1c1110al 111ic1peto. Dankon do, 111ull,1j11dankojn, k¡¡reg-éij µ-carnikoj, kiuj
disigitaj
lru l,1 mondo, pro viil cspernntisteco.
pli rrklc ol ,1liaj, /ivcri's rel'r~sigajn
forlojn ;,J ni, his¡Jélnaj popolfrontc1noj,
en nic1 kolos<1 el<:erpi¡¡o IJaléilo.
f<ompreneble,
respondí ciujn priva te cslus afero nee!Jla! Tamen, ciu 1ipeciala
demando ricevns, unu pos1 «lia, rcklan respondan,
k 11nkaü en ci tiu numero, en
aparla ruhriko,
mi ,1pcrig<1s la ,1clresojn de tiuj, kiuj esprimis dezirojn korespondadi kun hispmwj.
!{aj ciuj ccternj, ne ricevante iel rcklan kvitancon, es1u pardoncrrn1j k bonvolu diveni mi,111 cmocian salulo11 Ira lil v,irma prnzo de nnonimaj
artikuloj.
Ankornüfoje
danlwn, multa in donkPjn de vin llamarnda ccfredaktoro.

1.u:s
lll'U~ASIIFZ. Oiiciuasllcs1ac:r111eol11
~,.,idad,

llo~pilal 1\lililar,-llnteuienle (\'aleuda) llisp,nio.
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01 eldomgas nur per la11vola md1v1d11a monhelpo de s1a legantaro.
Tial, se la enhavo k celo de la revuo estas por vi aprobinda k placa,
pagu vian liberan abonon al iu ajn el niaj internaciaj agentejoj:
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FRONTO - Mar, 25, Valencia

POPOLFRONTA
LETERUJOKLARIGA
l. Lezan.-Pouy.--Viíln
leteron irnn verk<'ljo ni rice vis k d11nkds, pill'IOn de 1<1vcrl<ajo
ni publikig-as.Anl<<1ú ni riccvis la lereron, prn
kies 1ranssendo ni ~nkaií dankas. Saluton!
P. Doubek.-l'rnenos
Aires.-· l(uc1 plezuro ni Hgas laü viaj insrrul,cioj. k nolas vian
adresosan~on. F.s1onte ni esperns, 1,e vi ricevos lil g,1ze1011,F.lkornn dankon pro viaj
klopodoj por nía afero!
P. Lage. -l>arnu.-Volontc
ni plenumas
vlan deziron, pri 1;1 ne ricevo de la gazelo;
ni ne scids la kaüzon, cc1rni regule sendas
~in al vi. Bonvolu fari csplnron!
C. J. Primo,-Zaa11darn. - Jea, la scndltaj
libretoj estas por disdoni senpagc.
A. l{raulzlierger. -- Eelbog-rn.
Ncnit111
ekzempleron ni sendas al via lundo, k. ne
scias l1iu eclas la sendanlo de liuj, kiujn vi
ricevas. Ni su pozas. 1,e se la nckoniltc1 kutima sendanto legas ci tion, ne plu sendos la
gaieton al vi, laú via deziro.
Mnrcelo Marlinez.-·f~ase
n," 6, f'ronto.Mono ricevita oportunc. Dankon!
E. Alcl<s,11Hiro. ·· l'lilÍne
L,1kc. {),;nkon
por via letero k poemo, l<ÍLlíl ni p11hlildgos.
F\, Schouten. - lüimpcn.-Ni
clan kas vian
nnoncítnn n,onscndon 1, viajn vorlojn, Kun
kiuf ni plene l1n11sc111as.
Ccrre,. l<c ni povos
llberigi nlnn llrndnn de 111r,1sis1110,sed tre
bedaüre ankornü res1<1stag·oj de lul<lego.

AVIZETO

Denove, ni estas devigalaj forpreni pagojn ni la gc1zeto. Ni,1 provizo de papero
elcerpigas, k lin postulds rigoran ,1dmi11is1radon. Tial ni aperigas nur kvar pélgojn, gis
kiam niaj 11ktivaj demarsoj, por akiri ciel ain
la necesan kvanton de pdpero, estu sukcesaj. Tiucel•! ni penos treege. Refoje, la elpruvit,1 pacicnco de niaj amikoj komprcnos la
prnvon de nía decido, kiu garantías daüran
apernn, pli malpli amplekse sed ciam senlace de ni,1 kara POPOLA FRONTO.

KORESPONDADO
Simpla

trillnia

anouceto

4 f. fr.

HISP,\NIO.-AI
/:iuj, kiuj sendos al :ni aviadilajn k novajn PM, uzilajn aií neuzitajn,
laií aina kvanto. rni sendos i111crsangc
koverl()jn kun suq.rluitaj jubileaj PM samv,1lorc, ne ~en don le ilin en la koverto pro
lrr nuna re¡¡-islara malpermeso
eksporli
PM. Adreso: Manuel Carreño, calle de
losé M.'' Orens~, 13arrio de la /\misl11d,
72, Valencia. Absolulil seriozeco.
lkspondo
tuja k rekomendila.
HISPANIO, .. l{·do Frnncisco llog-lá, strato
S~l,,rnanca 18, Valencia, dez. l<or. kun
1u1111011daj
¡.¡-ek-doj, Ncpre II respondos.
,,,

, , , ., , ,.,,,,,,_,,_,_

SPECIALA

INFORMEJO

(Hlspanio)

,. ..,, :,,·.z,.

;-,-,/.,_:,-,,..,.,,, ✓,,..,_,_.,,

KORESPONDADO

NUR POR HISPANOJ

NHDHllLANDO

K-do J. Gelderman, Louise de Colignyl<-do P. Dubois, Aniche, r',·uncio, pelas ins1ra11t 1, Arnslerdam.
formojn pri k-do 1'lrl!H1cl .Sala, kies lastn
K-clo H. Ouin1. Poo1s1rc1c1t15. Rotlerdarn.
adreso estis 142 Brigada, 567 l~atallon,
1(-do G.J. d~ Vos, Ernrnas1raa1 34. Zeisl.
Transmisiones,
L',ase 8.' C. C. n." 11.
!{-do t':. J. Ornrneren. Cornelisstrna1
l.
K-do f. Nuesink, Norcissenweg 77, BeverHaurlem.
wiik, Ncderl1rnrlo petas sciigojn r,ri 1,-do
K-do C. l. Prins, r/a Jonge J\rnoldusstr.
W. P. l. Duiin, bc11al¡¡ntu en l111erndcit1
c'i9. Zélcrndam.
Brigado k rri kiu depost Aprilo, ldam li
BRITIO
estis vundira, nenion oni sciis. Lía lasta
1(-dino I<arlino Turner, 60 Dundee Sir,
ndrcso es1is Viilll Pavlnv, t}enic11sim.
!(-dino E'llcn 13<11'1',Brown 91, Dunclee Str.
K•do José Orpi Bllldri11 sc1i1?asal siaj koresAmi>ail en Edinburgh.
pondanroi sian novan fronlílll c1d1"cso11:
l(,do Robert Jamcson, 7 Mitckell Place.
C. O. Sección 2i'; 38 División, Base 3.',
C. C. n." 8,
Musselbu.
!(·dino E. l .. Osmond, il5 Powlcrs Walk.
John Falrchild (,1ng-l11necsper,1n1isto} M11nLond0n W. S.
l,anta dum ha1<1lo ce TtorlllSil frue dum
SVEDIO
Aprilo,S. R. l. 160, 57-,, Bat,1liono, masinpafilisto. La informo pri li cslos dankeK-do GusrafNilsson,
Slenclgat. 11Malmo.
mP.ge salat11 111eiuj ojn.
K-do clis Lüvgren, Kun¡:sga1an
12.
K-do Miguel T<Hrogó inforn,as ill si<1j gekoAvesla.
PRANCJO
respondantoi, kc rro si11konst,inta tl'ilnslokigo, li starigi• sían rost11n ,1drcso11 en
Lahorisla Esperantista Grupo, Rue Willa red11kcio de ci 1iu g-M,clo:
son 67, Somain (Nord),
str. Mar 25, Valenc'ia ( Hispanio).
·
J<.do Francis Guc, Les Haies-Da111111arie
!<-do Gi!spar Vil ar sciig-as si,1jn gekoresponsur Loing- (Loiret).
dantojn pri 111rnorto de lia sesjara fileto.
Li penos oporlune skribi al ciuj amikoj.
Prcsejo de J. Olmos, Alicante, M; Valencia.

MUNIC19,

Valencia Esperanti1taro.
L. H. - Onteniente.
C. O.-Ontenicnte.
J. S.-f'ronto.
, •
B. L.-Almodóvar.
R. P.-Torrelló.
. ,
J. A. - BMcelono.
.
V. A.Pronto

J. S.-

24

65
10

ó
ií
10
10
25

,,

2ó
20

f'. 0.-

J. f'.

25

F.
R.
R.
L.

20
10
20
20
20
20

P.R.0.C.-

C. Ch.-

H. T.-F. A. R.F. LI. B. M.S. P.-5. E. T.0. Laluro.-

5
ó

•
J. B.-Cartagena.
L. C.-Baza.
J. G.--Baza ...
1?.A.-Alméldén.
, . . . .
R. M.--Villanueva
de la. Jara.
F. M.-f'ronto ...
•
M. M.-Bareelono.
D. D.-Barcelono
.
F. M. · Barcelona.
M. T.-Bazo
8 •.
F. G.-Bazo
5.ª.
M. D.-Bazo
5,ª ...
S. M. G. - Bazo Tu ria.
•
B. L. - Villanueva de la Jélra
A. P. R.-Bazo Turia.
Ch. P. C."
U. C.Front,).
J. E.C...
,
J. A. C.-Bazo
Turia,
F. U. I'. Bazo 1.".
J. C.-Madrid.
. . .
B, S.-Callosa
de Scgurn

J. M.-J. M. 5.-

•

5
5

•

50
5
10

10
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5
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10
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15
25
25
5
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•

10
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5
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15
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5
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10

20

•

J. T.-Valencio
(haveno),
J. M. R.-Ciudad
Real ..••
G. J. v. W.--Oedenrode
N.B.
K. K.- Leeuwarden ..
D. M.-Amsrerdam
W.
1(. 5.-Wormer
..
O. J. W.--den Haag,
J. P.-Breezand.
,
B. 5.- Krimpen a.,d.
D. H. - tidlluin
, •
H. Y.-Marseille
..
V. M.--Delroit..
. ..
A. A.- Sysslebuck. Svedio.
Y.- Lito Kumamoto.
. .
H. J. - Monldevergues ..
E. B.-Paris
l?e ....
G. E. O. - Orleans.
. .
f'. O. -Dammarie
sur L.
V. R.-Marseille.
. . .
W. Y. Welingtor:i. N, [~
l. H. T.""'

25

100
0'50 gó
1
0'20
0'50

•

2'ó0
»
fr. bl...
ffr.

10

20
10

50
110'45
5'25

•

s·u, •

120
50

10
5

20

G.B. D. I<.-

sil_

2

2
2

A. V.D. O.-Paisley
..
B. E.-Cardiff.
. . . .
K-do B. - Manchester 16.
W. B. M.-Cowdenbeath.
D. s.-Paisley
..
, ..
,
P. W. W. - Bishop. 'Aukland.
L. E -- Merthyr. Tydfil. .
J. B.--London S. W. 17.
J. ri. P. - l?enfrew ..
E. L. J. - London ..
W. V. - York.
. . ,
M. F.·- London N. 19. .
!<-dino 1i.-Letchworth
..
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1
l
2/f,
2,6

36
2

1
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3
1

5
5

OANjJ
KAJNORVE6AJ
AMIKOJ,
ATENTU!
Bonvolu

sendi viajn donacojn

al

O. L. E. A. DANA
LABORISTA
ESPERANTO
ASOClij
KASSEREREN,
AABIHOJ Postkonto: 19906

