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La inonarkio e,,n Hispanio estis iu tipa specimeno de feuda regimo . 
Mizero k lukso, en kotrtrasto , estis blazono hontiga sub krono de rego frívola. 

En aprilo de la jaro 1931. ª dum historia dato, la hispana · popolo en iris 
en demokratan . stadion per proklamo de la respubliko. Tiu renverso mirinde 
6kazis sen elverso de ec unu guto da sango, en mezo de bruo tre goja de 
kantoj k himnoj. Dum kelkaj t agoj, kUn naiva entuziasmo k flirto kaprica de 
flagoj, la popolo estis mastro absoluta de stratoj k placoj . Tamen nek ia 
bloveto ekvekis la dorman de polvo centjára kusanta sur muroj imponaj ·de 
altaj palacoj k vantaj pregejoj. · 

Anstatau ekzemplo de digno k eduko, tío sajnis, por la reakcio, kv.azau 
pruvo de stulto. Malaperis la .timo, komencis la provoko, ekfunkciis la sabo
tado kontrau la respubliko, sistema, kiu naskigis sub la signo de paco k har
monía. En la densa ·ombro de la samaj katedraloj k palacoj, respektatáj de · 
I' popolo, svarmis la susuroj pri abomenaj konspiroj de emfazaj nobeloj, 
ricaj malsatigantoj, fieraj generaloj k dikaj episkopoj, kiuj miksis, en sankta 
alianco, la efikon de la mono, la sabro k la kruco, dum parlamento Jau nova 
stilo prilaboris vigle modelan demokratan konstítucion . . 

Eii A.ugus!ó t932. la fasismo montras sían bekon. Ek.tl'oeTis, kim aliaj, 
generala Sanjurjo. En la hO'ro de la puno, oni pardonis la vivon,ankoraufoje! de 
ciuj ~ulpuloj. Kiel danko de friponoj, dauris la manovn.pj en ciuj brancoj de 
la ekonomio. Pluvadis mensogoj, floris la demagogia po.r akrigi la diferen
cojn· inter la diversaj tavoloj de 1' popolo. La semado donis siajn fruktojn en 
la parlamenta balotado dum novembro 1933. kio estis vera batalo jam ínter 
rugo k blanko. La popola flanko, pro disigo, akiris multajn vocojn sed malmul
tajn deputitojn, dum la reakcia flanko, pro unlle~o, atingis malmultajn vocojp. 
sed multajn deputitojn. Jen eble do miraklol 

Pre~kau unu jaron ankorau bezonis la reakcio por prepari la kapton de 
la stato kun i'oma sajno de normalo. Oktobro 19341 per si · mem parolas tiu 
·manato car tiam, unuan fojon, la hispana popolo efektivigis la tekstojn de siaj 
himno¡ per glera ribelo, havanta alían kulminon en la montoj de Asturiq, je 
defendo de la libero kontrau la malrespublikana registaro de la respubliko. 

Post tri semajnoj la reakcío povis venki nur lausajne, per potencegaj 
riniedoj, car viva flamo atendis avide horou k formen, en la koro de ciu 
honesta hispano. ' . 

Blovts §tormo tra Hispanio: detruo de legoj, sistema persekutado, rigora 
cenzuro, fermo de sindikatoj, fínanca dibocado k dance de malpuraj negocoj, .. 

·. En malfelico oní lernas k neeble ja estis ne lerni pr-0fití momenton 
kiam, pro vid_ebla korupto, oní kunvokís por nová parlamento. Partioj k orga
nizoj el proletaro k etburgaro lerte algrupigis, kvazau grajnoj de granate, 
en vasta organo politíka nomata Popola Fronte prezentante al la generala 
opinio klaran programen kiel standardon <le siaj devizoj k postuloj _apro
bendaj okaze de balota triumfo. 

La 16. februaro de kuranta jaro, la hispana popolo, malgrau cíaj baroj, 
esprimjs sían deziron arangi mem síajn proprajn aferojn. Granda 6ukcesol 
Kvankam provizore oni stopis per balotilqj la faukojn de la hispana fasismo,. 
kiu perdinta la esperen pri venko laiílega, tuj post la fiaskó, interkonsentis 
kun sía internada kolego, kiu ankau suferis vundojn pro la batoj de his-
panaj popolfrontanoj. . 
· En punkto decida, kvín monatojn poste, ekflamacas la monstra' ribelo_ 

de generaloj perfídaj, kíuj serve al fremdaj interesoj, prononcante blasfeme la 
nomon de Hispanio por trudí sklavecon, senbrídígís la terurofn de kruela 
civila milito por dronígi, en riveroj de sango 1 la .ra~tojn modestajn de bona 
popolo, kiu en tempo favora fluígis nek sangon nek larmojn k nun senhezíte 
oferas la viven por ke sía lande ne estu bastiono fasista kontrau la digno au 
kulturo de iu ajn alía nado de la mondo. 

Verda Kurteno 
Lí~ io de fa.jro dividas abrupte, je du partoj 

ekstremaj, •a amplekson de nia !ando. Dum 
bleke parolas kanonoj, vomante detruon k 
morton, laü senkompata. konkuro in ter libero 
k abomeno,neni~ honesta, nenio pura povas 
resti neütrala antaü tiel kruda dilemo. 

Esperanto, nia lingvo bela,. instrumento 
genia por homa progreso, ne povas ne helpi 
la vicojn J!Opolajn per la forto •mo

0

rala de 
sia signifo • aü per la efiko praktika de sia 
tutmonda.retaro . 

Tial do ni, proletaj esperantistoj, idoj de 
sana popolo, post ne tr9 longa medito, de
ci(ij,s, kun juna humoro, mobilizi ankaü nian 
lingvon, kiel vo~on de alta !dealo, por dis
konigi, en samideanaj rondoj, la helajn kon
turojn de nia lukto, la firmajn trajtojn de 
a~epopeo ~ verktta ·p~sangn, saiírmtnn:r 
pro nobla kolero, ere tuta la !ando hispana. 

Esperanto, eleklinte sian lokon apud la 
humiligitoj kontraü la humiligantoj, ne nur 
plenumas decan rolon, sed ankaü per tio ~¡ 
inauguras ebenan soseoñ Ira la smeraldaj 
kampoj de la carma Hispanio, sub la pro-

• tekto de cies resi:,ekto k cies estimo. 
Post la venko, espt:ranto estos grava 

faktoro en la popola kulturo! 
Sed unue, nun mem, nur unu celon ni 

havas: venki la fasismon, gajni la militont 
K estos ornamo ~entila, de tiu nia arda so
piro, pro nia k via laboro, povi aüdi ia~. k. 
.~ble tre baldan, la dolcan resonon de iu ajna 
voco diranta: «Se venkis la justo en mons
tra milito, tio ankaü ja okazis ec dank' al 
esperanto ». 

La ru~o de flama pasio kun la verdo de 
persista espero, tiom nia!, estos certe la em
blemo de via fakta internacia so!idaro; de la 
frata kunhelpo de"tiuj, kiel vi, celantaj trans
formi la mondonje unu granda rondo familia. 

Al ciuj esperartto-organizoj, proletaj aü 
liberalai. nian kole~an saluton! 

Nia alpaso bezonas sugestojn, nia afero 
meritas subtenon. Laborante anonime aten

. das ni du1t1e rikolton. 
• · La tr,unko forj.jka de nia verda movado 

bur~onos prinJempe nur se la rad1koj rice
vas la sukon fluidan, en spongeca grundo, 
de ciu amiko portanta kun digno la. verdan 
stelon su·r jalo. 

Se nia voko ne trovas resonon. Se via 
respondo, anstataü ol vibri, silentas, tiam 
certe la trunko seki~os, pro manko de nutro, 
k venos kruela hakilo kiu -tei-en faligos, kun 
bruo ~emanta, la arbon de nia iluzio. 



2 POPOLA FRONTO 

La hispana virino en 
civila 

la 
m.ilito fajro de la 

La batalo kontraií la fasistema 
milit-ribelo malfermís la vojoh al la 
hispana demokrata revolucio . Revo
lucio, kiu mirigas la mondan pro la 
fervoro k kurago de la hispana popó
lo k montras la mir indan kapablon 
de la hispana virino, kiu per la sama 
delikateco mastrumas la hejmon ol 
morías sur la. strato kun pafilo en la 
mano. 

La fasistemaj generalo.j, kiuj. per 
la perfida ribelo intencis kateni la 
popolon, atitigis per tío la plenan 
Iiberigon de la hispanino, kiu, dum ci 
tiuj historiaj tagoj okupis postenon 
apud la viro. 

Mi vidis tra la montoj de Aragono 
unu el ci tiuj virinoj kun siaj tri mal
grandaj infanoj survoje al Barbastro. 
La edzo estas murdita, la hejmo k la 
vilago, bruligitaj. El la tuta mizera 
havajo nur si povis konservi la lanan 
korpokovrilon, ladkruceton k malmo
lan panpecon por la etuloj. Ce la ves- . 
perigo si alvenos en la urbon, kie 
aliaj virinoj, tiel malgajaj k senkon
solaj kiel si, akceptos la kamparanan 
vidvinon k lavas k nutras siajn ínfa
nojn, kiuj tuj poste ekludos sur la 
strato kun aliaj knabetoj, nesciante la 
teruran tragedfon, kíu cirkaiías ciujn . 
Dume, ili, la vírinoi, kies edzoj ankaií 
forírís al la fronte, eliros al la §oseo 
kun siaj krucoj plena j de élkvo aií 
vino k donas trinkon al la prete r
pasantaj soldatoj k milicanoj, kiuj, 
per grandaj sargaiítomobiloj estas 
transportataj al la batalkampoj. 

Ok virínoj alvenis al Lérida la 
13-an de Septernbro. Ilí sukcesís for
kuri el Sier ra kaj el Luna. Kiam la 
fasistoj okupis cí tiujn urbetojn la 
knabinoj estis malvírgigataj k al iliaj 
patrínoj oní senharigis la kapon. Nur 
tiuj ok virinoj poYís eskapi post tíu 
turmento . Konate - ja estas, ke la plej 
satata ornamo por la hispaní no estas 
la hararo. 

« Ni ne deziris tion, sed la fasistoj 
farís de ni soldatojn k kiel tiaj ni 
luktos gis la baro ree kovros nian 
dorson». 

parolis · kun la junulino Koncita, el 
Toledo . Sía fianco falis sub la fajro 
de la masinpafiloj. ·Si venís k petis 
armilon. Prení k celi kontraií la mala
mikon la masínpafilon, kíu mortigis 
sían amélton, tío estas nun sía tuta 
ambicio. 

En la 5ª Regimento de la Popolaj 
Mílicoj, kamaradino Juanita, gvídas la 
komplikan servan de la provizumado 
k r~spondas kun mírínda precizeco 
milojn da demandoj k_ petoj. 

Lína Odena (*), Aurora Arnáíz, 
bravaj komjunulinoj, kun siaj bluaj 
bluzoj k la pistola ce la gracia zono 

. ' 
komandas konsiderincíajn kolonojn k 
organizadas milojn k milojn da geju
nuloj por defendo de la libero. 

Viktoria Kent, fervora respublika
níno, plene sin dedicas al la organi
zado de porinfanaj gardejoj, vartejoj 
k kuracejoj k ankaií al la provizado 
de lakto k ludiloj por la ínfanoj, kies 
gepatroj falís aií luktas ankoraií ~n 
la fronte. 

Plené! de energía, Maria Karrasco, 
laborístino en la aerodromo de Kua
tro Vientos, smiras · per oleo la masi
nojn labora nte la tutan tagon ínter 
motoroj, k ne permesante la foríron 
de unu sola aviadisto sen ekzamení 
si antaiíe cíujn sraiíbojn de la avia
dilo. 

La kona ta kantistino Estrellí ta 
Kastro sonígas síajn trilo jn tra la 
batalkampoj ínter la muskolaj ser
vantoj de la peza artílerio. 

Maria Teresa León, talenta verkis
tino, ridetema elsaltas de nía aiítomo
bilo sur la soseo de Talavera k kun 
sercoj k · petoj haltigas la gigantajn 
kamparanojn, kiuj pro manko de ku
timo, forkuras frenezigitaj antaií la 
aeratako de la aviado k revenigas ílín 
al la fajrolínío. 

Dolores Ibarruri, kiu, el la mízeraj 
domacoj de la mínistoj, kie si naskigis, 
sin levas pote nca k gvidas ci tiun 
popolamasan batalegon. 

Marina Ginestá, la ma]granda ka
talunino, m ia gen tila sekretariino, 

· (*) Heroe mo rtigita, post la verkado de 

filino de taj loro en Barcelona. La 19. 
de Julío, tre kune kun siaj frato 
k fianco, si prenis la fusilon k sin , · 
direktis al la barikadoj de la placo de 
Kolumbo. La fiancon mortigis kvar 
kugloj ce la ventro. La frato foriris al 
Zaragoza . Marina okupigis poste kiel 
skribmasinistino en la Stabo de la 
fronto. Ofte si sidas ce angulo, kon
traií la muro k kiam mi sin alparolas 
si respondas jene: 

«Al vi, kiu estas rusa kama rado, 
mi povas paroli sincer'e: ni ciuj estas 
tre sentimentalaj. Granda malhelpol 
Ni estas treege sentimenta lajl... 

Cío ci estas la hispana virino, kiu, 
dum:cí tiu grava boro de popo la lukto 
montris sían veran karaktero n. 

La nobe laro k pastr aro hispanaj 
prikantís al ni dum jarcentoj •la virton 
k belecon de la hispa nino•; sed, mi 
pavas cer tigí, ke gis nun ni ne konis 
la veran k aiíten tan hisp anan virinoñ. 
Same kíel ni povis koní nun la nobe
lojn k junkrojn, kiuj donís pr~vojn 
pri sía ' kavalireco turme ntante la 
edzinojn de la kontraiífasisto jn, mur
dante ilin per stonjetoj sur la publi
kaj pla coj de la vilagoj. Kompatindaj 
Virinoj, kiuj faladís kun la infanoj en 
la brak ojl • 

En Puente Genil, en la provinco 
de Kordovo, la katolikaj fasi stoj post 
la ku tima malvirgigo al la virinoj, 
enigadis síajn bajonetoJn en ílíajn 
brustoj n kjetadís la díssiritajn kor
pojn en la riveron. 

En la Alkázar de Toledo, ci tiuj 
kavalíroj lokigis sur la altaj etagoj de 
la fort ikajo la kaptitajn virinojn por 
ke íliaj korpoj taiígus kiel parapeto 
kontraií la obusoj ... 

Sed, malgraií la multaj suferadoj, 
la hispana viríno-p atrino, edzino, 
fratino, fiancino- alvenos al la fin
venko, al la vivo nobla k felica. Ci 
tie oni estas plene konvínkita pri tío; 
k kiam oni sercas certigon al tío, cíes 
okuloj turnig as sur la vivan heroan 
k gloran de la soveta vírino. Pro tió, 
miloj k míloj da okuloj elradiís · pro 
fiero k .gojo en la kunvenoj de la 
antifasístaj virinoj kiam alvenis la 
sciigo prí la helpo, la unua virina 
helpo el fremdla ndo, tiu de la labo
ristinoj el Moskvo, el la laudo de 
l' Sovetoj! 

En la montara de Guadarrama mi ci tiu artikolo, sur la fronto de Granada. M. KOLTSOF 

•"'-'•"'-'• ....... •"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•"'-'•""'· 

► La hispana popo lo , preferas morti stare ol vivi genufleksef ◄ 
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T raf aj vortoj de la Nacia Prezidanto 
ne rajtas ignori tian aspekton de la 
lukto. 

Per gustaj k precízaj vortoj, S-ro. 
Azañá estas difinirita trafe la veran 
~ignifon de la hispana tragedia. Lí, 
élum i~térvjuo kun jurnal!sto,deklaris. 

Kiel diris fama kunbatalantino, «ni 
pante ilin per homoj, armiloJ k monó, hispanoj ', preferas morti starantaj ol 

~ kelkaj fremdaj potencoj, jam de antaií viví surgenue•. Ni starigis tute pace. 
longe la popolo estus venkinta la novan demokratian regimon; la Res
ribelon. Sed malantáií Mola k Franco 

publiko; per gi ni akiris plíperfektigon 
·<Ne temas ci líe. nur pri enlanda 

malakordo. En ci tiu sajna intercivi
tana milito estas en diskuto, krom la 
libero de la hispana popolo, la ekvi
libro de la fortoj en la Mediteraneo, la 
kontroro de. la markolo Gibraltar, la 
utiligo de. nía¡' militsipaj bazoj en la 
AtlantikG k ankaií tiu de 1' krudajoj 
abundaj en la subgrúndo hispana. 

Jen la kaptajo, kiun oni pridisputos 
en la daüro de la unua akto de ci tiu 
nova. grand él milito. » 

En mallongaj vórtoj, jen estas la 
tuta graveco de la lukto sangopleni
ganta Hispanion. Gi ne estas ja milito 
ínter du grupoj d~ hispanoj. Gi e:tas 
drameca batalo ínter la hispana po
polo k grupo de perfidaj generaloj, 
sinvendintaj al la oro de la fasista · 
imperialismo . E~ la venonta mondmi
lito-kiun la pacema volo de la gran
daj eiíropaj Dunoratioj povos apenaií 
prokrastigi kelkajn monatojn, sed ne 
malebligi gírt-la malamikoj de la li
bero bezonas la partoprenon de His
panio; fü bezonas dispon1 pr1 glaj 
mineralaj k agrikulturaj produkto_i, k 
ili_:_supér cío -be~onas giajn bone
gajn aersipajn k militsipajn bazojn, 
superregantaj la Mediteraneon, po
vantaj esli utiligataj kiel apogpunk
toj por definitivaj .•agadoj kontraií 
Anglio k Francia. , 

Se la hispanaj fasistoj batalus 
izolaj; se malantaií ilí ne starus hel-

KOMENTARIOJ 

-AL CIUJ 
Kiu vere k sincere sentas esperan

tismon, kiu studis nian lingvon ne 
nur pro scivolo aií distro, kiu venís 
al esperantismo sercante ilon por 
hoína interkomprenigo, kiu celas al 
la plirapidigo de la evolua progreso 
de la homaro; kiu celas iel ajn al plej 
perfekla sociordo, tiu rajtas vere sin 
nómí •es,per-antisto:, k konsekvence 
estas devigata taksi guste la gravecon 
d.e la homa digno, k de la libero. 
· Nu~ malmulte da esperantistoj sin 

kredas tiaj, malgraií ke i1i nur uzas 
esperanton kiel ilon por arrtuzo, por 

-ílin gvdante pli ol ilin helpante- de niaj homaj rajtoj. · Poste, la Popola 
staras la eiíropaj imperialismo¡. La · Fronto atingis per baloto gravegan 
fasismo guste taksis la valoran de la plimulton da deputitoj k konsekven
superregado en Hispanio por la san- ce elektis demokratian registarori. 
ga batalo, .kiun gi baldaií, senkateni- · Sed la reakciaj fortoj de la landa, 
gos. La fasismo do, klopodas k penas .,. la granda kapitalismo k la eklezio, 
subpremi la hispªnan pópolon, car helpataj de la profesiaj militistoj, 
gi estas certa pri tjo, ke "Madrido-:- ha vas specíalan koncepton pri la 
laií esprimo de Andreo Malraux- homa digno, kaj preferís uzi perforton; 
estas la plej rekta vojo por alveni iJi ribeligis celante trudi al ni sían 
Parizon.» kapricon. Tiaj uk>j tute ne akceptas 

En la hispana lukto, oni diskutas demokratain decidojn, se i1i ne estas 
la sorton de l' mondo. Venkinte la, favora:j al siaj privataj interesoj; ili ne 
fasismo en nía landa, Francia, cir- rezignas siajn privilegiojn k defendas 
kaiíita en ciuj landlimoj, ne malfruus i!in per la armiloj de la popólo, perfi
fali sub la germána nozi-ismo. Sove- dante la solenan juran pri fidelo al 
tío, Britio k la malgranda Alianeo ne Ja Respubliko. Tia estas ilia koncepto 
plu povus rezisti. Bedaiírinde, nek prí la homa digno. 
Francia nek Anglio sajnas kompreni · Post la starigo de la respublil<a 
la dctngeron, kiu svebas super ili. La regimo aperís ~n nia landa la - libero 
timo provoki la neeviteblan katastro- · kiu forestis dum la antañaj jaroj, la 
fon, sanceligas ilin, kiel en la kazo diktatorecaj jaroj, kiam ciuj liberoj 
de Abisenio. Tempo perdigas en sen- estis malpermesatáj; k la reakciuloj 
fin aj paro la d--91-In t ~ rt ell_!Q_ e_._, _.,1_'-':a_f~a~s~is~-- -fpH'r'flo.t:fiftti-H'· s:-tttí-uu-nn-Jll,1.jib9<e~11E·o»n1-Bp-eo,¡,.F---Jl:aa:-1p13-,F~e!-f:pn1ál--t'Faa{ld-eo
taj staboj inténse -agadas. Nur Sove- k organizado de la nuna atako ~ kon-
tio korriprenis la veran gravecon de traií 1a libero. Se m venkus, jam ne 
ci liu momento. La aliaj landoj ne plu estus Hbero en nía landa. 
volas kónvinkígi, h ciu cedo estas Pro la nunaj µolitikaj cirkonstan
nova instigo por la fasistaj potencoj. coj de la . mondo, precipe de Eiíropo, 

Primeditu k decidu rapide la euro- pro la helpo kiun la ribelintoj ricevis 
paj DemokratioJ, la seknndan vojon; kaj ricevas de la fasistaj landoj, k pro 
ili ne ignoru, ke se la hispana popolo la aktuala situado de la lul{to ínter 
estus venkita, la proksima viktimo de fasismo k demokratio, nía batalo ne 
la iñternacia fasísmo estus Francia. estas privata afero k giaj konsekven-

kolekti diver _saj ajojn, por utiligi es
perantajn servojn okaze de vojago, 
k. t. p., sed i1i ne aritaiíenpusas espe
rantismon, nek progresan. 

La plimulto da esperantistoj estas 
pioniroj de la IDEALO, k ili venís, 
pli aií malpli konscie, al niaj vicoj, 
por sin metí je la servo de la µrogre
so de la homaro. · 

Tial ni supozas ke la esperantistoj 
havas gustan koncepton pri la homa 
digno .kaj libero. 

Ciuj luktoj de la homoj okazis 
cirkaií. tiuj esencoj <le la vivo; ce la 
kerno dé ciuj historiaj bataloj staris 
grava peno por konservo aií por aki
ro de libero aií homa dignó. 

Nía hodiaiía batalo ne pavas mal
_havi tian entenon k la e:;perantistoj 

coj trafos ciujn . La rezulto de nía 
milito nepre kuntrenos ciujn, cu al 
sklaveca regimo, cu al libera demo
kratio. 

Jen kial ciuj esperantistoi, ciuf · 
veraj k sinceraj esperantistoj, car ili 
estas dignaj homoj, devas subteni la 
hispanan popolan fronton. Ni estas 
certaj ke antaií. dilema, fasismo au 
d€mokratio, la esperantistoj tuj deci
das kion farí; kaj kun energio, rapi
deco k batalemo partoprenos en la 
nuna batalo por cíes digno k libero, 
send.ante moralan k mater ian helpon 
kiu permesos ati:ngt, · kiel eble plej 
baldaií., la definitivan venkon, kiun ni 
bezonas je la servo de l' Homaro. 

N ia tasko estas via 
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EKZEMPLO 
Antau ol komenci la atakon al la 

urbo Oviedo, oni disjetis per aviadi
loj, proklamojn el kiuj ni eltiras frag
menton: 

«Al la fogantaro. 

Vía hodiaua tragedio estas la sama 
ol tiu de aliaj urboj de Hispanio , 
sangoplena pro la frenezo de armea · 
noj ambiciaj k senkoraj . La malgaja 
spektaklo de vía doloro estas gusta 
vidajo prí la estonio, kiu atendus vin 
se la militísta fásismo venkus. Tiu 
okaze, ne plu ekzistus trankvilo fruk
todona por la subpremata hispana 
popolo. Pli kruela milito sekvus tiun 
ci. La sangavideco de la militismo 
neniam sin sentas sata. 

Ni, la milicanoj de la !ojala armeo 
venas savi vin k viajn filojn. La venko 
de la Registaro de la Respubliko estas 
triumfo de la Paco k de la socia Justo · 
k nur sub gia regado vi vidos forigi 
la terura fantomo de 1a milito. 

Timu nenion de la Armeo de As
turio. Ni estas ja viaj propraj fratoj, 
kiuj venas savi vin de la militista jugo, 
La soldatoj trompitaj, la gvardistoj 
falintaj en malesperon, ciuj vi, humi
laj klasoj K oficiroj, vendantaj vian 
sangon, perfide ekspluatataj pro iu 
falsa krederno, revenu al vía tradicia 
lojaleco . Vin vokas Hispanio per la 
lasta patrineca krio . • Vía sango estas 
ties larmoj. Aiískultu gin k kiam vi 
malesperos, fidu al gi k venu al la 
vicoj de giaj lojaluloj, ciam malfermi 
taj por la sinceraj pentantoj». 

* * • 

Tiamaniere agas la marksistoj k 
iliaj kunbatalantoj. Kiam vi audos au 
legos pri la kruelajoj de la «ruguloj », 
vi ja povos dece respondí, ke per tiuj 
kalumnioj la fasistoj celas vuali siajn 
abomenindajn krimojn. 

POPÓLA PRONT O 

SOVETIOI 
Ektremoj de ciuj malavarecoj en unu sola; sankta fervoro pro

Jetara; potenco timinda .kaj nekomparebla; vibrado sen cesa de ciuj la 
nervoj antifasistaj; forgejo de Justeco, fandejo de Egaleco: SOVETIOJ 
Ni vin salutas, patrio de la tutmonda proletarol Pro vía honesta 
agadol Ni vin salutas kun koro tremantal Hispanio vin salutas, 
kabano kamparana, hejmo civitana de 1' lando proleta, kiuj kunvivas 
niajn horojn dramecajnl Ni vin salutas, Soveta linio, kies bruston 
vi malfermas al la, de 1' fasistoj, siegataj lano.oj. Soveta Unio kies 
profunda doloro estas la doloro de Hispanio, kies larmoj estas la 
larmoj de la tutmonda laboristaro, kiu hodiau tremas pro sankta 
koltro, pro sankta indigno, pro sankta malamo ... 

Sovetio, al vi kiu konis, · kiel ni, ciujn frapojn, ciujn turmen
tojn de la caraj jaroj, al vi ni esperas, al vi ni rigardas , k al vi ni 
sendas avide k varme nian plej koran saluton!! 

~._ _______________ ,, 

Bn la mondon venis nova sento 
Tra la mondo iras iorta voko 
Per iluglloj de iaciJa vento 
Nun de loko ilugu gi al loko. 

ZIGZAGO 
TÚj post la komenco de 1' milito, 

la fasistoj kreis grandegan k konstan
tan blufon, per kiu invadís la tutan 
mondon k un ridindaj k malveraj 
sciigoj. . 

La fasistaj radiostacioj poluras 
ciutage la plej strangajn mensogojn. 
Tre ofte iu ajn basa voco misuzas la · 
radion per disaudigo de stultaj mina
coj k cinikaj insultoj. 

En ci tiu rubriko aJ)eros skizaj 
komentoj pri diversaj nuancoj el tiuj 
informacoj. . 

Iu radiostacio anoncas ke ni faras 
specialan eldonon de niaj gazetoj por 
sendi al ciu fronto la eldonon kiu 
montras sukcesojn ce la aliaj frontoj. 

Kaj oni batatas per · pli ol dudek 
diversaj frontojl 

Tial ne estas senlaboruloj ci tiel 

La Balearaj Insuloj, Maljorko k 
lbizo, estas regataj de la ítala grafo 
Rossi k tie estas aeroplanoj, .soldatoj 
k militsipoj italaj. 

La italaj k hispanaj fasistoj kun
laboras gaje k amike. 

Ne vortoj sed faktoj valoras! 

TUTMONDA SAMIDEANARO! Radio Tenerife anoncas ke la· urbo 
San Sebastiano havas nun la duonon 
da enlogantoj ol antau la komenco 
de la ribelo . 

♦ 

Nia venko estas garantio de via libero k 
paco. Starigu do 1uj en via · urbo Bsperanto
komitaton de amikoj de popola Hispanio! 

Sciigu nin pri via plano k laboro! 
GRUPO LABORISTA BSPBRÁNTISTA 

Mar, n. 0 25 - VALBNCIA (Hispaoio) 

Male ce la urboj, kiuj ne atingis 
la felicon esti regataj de la fasistoj, 
duobligis la nombro da enlogantoj. 

Kuragiga faktol La fa sismo · vere 
allogas la popolonJ 

Esperanto estas . nun paca batalilo por la justo k libero ♦ 



Pos~gvardia Fro·nto 
Se la batalfron toj havas intereson 

du~ la lukto kiu furiozas sur la his
pana tere'no jam de dntaií tri monatoj, 
ne malpli da gravo havas la laboroj 
kiujn oni efektivigas en la malantaií
gvardio; laboroj, kiuj celas atingi la 
plej.on da bonstato, tiom morala kiom 
materia, por la kamaradoj kiuj luktas 
kun armiloj kontraií la fasismo. , 

En la vilagoj, kie pro ilia malprok 
simeco, oni ne ekaiídas la resonegon 
de la kanonoj, nek la sencesan pa
fadon de la '. mitraliloj k de la pafiloj, 
oni laboras febre por provizi la Po
polan Armeon; La generalaca ribelo 
surprizis la proletaron dum laboro, 
k tamen, la popolÓ per sía gusta kon
cepto de la grando k daiíro de la 
civilmilito, kapablis, en la unuaj mo
mentoj, plenumi la devon de arangoj 
pure militaj, kiaj estas Intendantaro 
k Sanistaro, al kiuj la armeo, kie ne 
ribelinta tute malordigita, ne povis 
pl€numi la zorgojn, kiujn oni ordonis 
al gi. Jam forpasintaj la unuaj mo
mentoj de surprizo, ciuj demokrataj 
partioí grupigis por kune solvi aferojn 
tiel necesaj k neprokrasteblaj kiel la 

~ rovízumado al la- díversaj batalfron
toj. Spontanee oni estas kreinta ka
rávanojn de sargaiítomobiloj ciutage 
serpentumantaj · tra largaj vojoj por 
la transporto de l' nepre necesaj va
roj por niaj kuragaj proletoj k solda
toj. Kaj tío ne estas cío, ankaií estas 
disponigitaj multnombraj sargauto
mobiloj por ambulancaj a potekoj, 
vunditejoj, k vetursalonoj por kirur
gintervenoj, cu lokitaj sur aiítomo
biloj aií sur vagonoj, kio permesas la 
l,<ooperadon de tiuj sanigaj brancoj 
sur la sama batalfronto, kun la celo 
ke la plej dangere vunditaj kamaradoj 
ricevu . kiel e ble plej ra pide la plej 
efikan zorgon. 

Rapida transformigo spertis la 
imlustrio; dum kelkaj tagoj gi alkon -
formigis al la bezonoj de ci tiuj mo
mentoj, k la teksfabrikoj laboras sen
ripoze por alprovizi krudajn varojn 
al la largaj kudrolaborejoj, kie oni 
pretigas vestajojn por niaj batalantoj. 
Sarne la metalindustrio transformigis, 
laií ebloj; en milit-industrio k oni 
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HEROA SAMIDEANO 

K-do Julio Mangada, fervora esperan
tisto, demokrata homo, militisto pace
ma, dum paco, sed brava kolonelo kiam 
la libero de l' popolo estis en dangero. 
La kolono · kiu luktas sub lia komando 
rikoltis sukcesojn kun signo de gloro. 
Sur la batalkampo mem la milicanoj 
aklame elektis lin generalon. 
Lia figuro estas grava símbolo por ni, 
esperantistoj, car la nomo de nia lingvo 
Horas ce miloj k miJoj de lipoj hispanaj 
konstatinte jam, . per lia ekzemplo, ke 
esperanto ne estas utopio nebula sed 
karno k histo de suieranta popolo. 

Sin 'ceran saluton tre flaman al 1i! 

laboras febre por la fabrikado de 
bomboj, mitralo, 'kugloj k ceteraj 
militiloj. 

Tiu- estas la materia aspekto de la 
postgva1 día laboro, car estas alía kiu 
permesas, ke la moralo de niaj sol
datoj ne sancelígu nek unu momen
ton. Tiuj, logantaj kiel ni en la orienta 
flanko de nía duonitfsulo, povas aserti 
kunJdom da -a ro0_¿!f Ci-tiea p.o.p.olac 
naro akceptis la pfhigin_tajn proletojn 1 

kiuj forlasis siajn domojn detruitajn 
sub la monstraj piedegoj de la hordoj 
de l' fasismo. Miloj k miloj da infanoj, 
virinoj k maljunuloj venís en la orien
tajn regionojn, kie ili trovis novajn · 
domon k amon flanke de la logan
taro, per kio ili forgesas parton de la 
malfelicoj okazintaj gis sía alveno al 
la lojalaj provincoj. 

Est":s familioj kiuj suferis sían 

Karnaradol · 

forkuron piede k kun la premo de 
malsato k soifo; íli marsis nokte pro 
la tímo fali sub la premon de I' fasis
ma kruelego. Multaj el ili estas per
dintaj la edzojn, la patrojn ... kaj iliaj 
domoj estas gisfundamente detruitaj, 
nur pro tío, ke i1i estas respublika noj 
aií socialdemokratoj. 

Popolo, kiu ribelas armite kontraií 
~ÜL.mo.rliga_fasismo preteudanta rabi ,, 
gian liberon k kiu ciutage skribas 
heroecaju epopeojn ne p ovas esti 
venkita nek skla vigita k marsas per 
malrapida sed hesancela paso al la 
venko. 

Gloron por la liberdefendantoj, 
kiuj falis en kontraiífasisma batalo! 
Vivu la demokratia Respubliko de 
His1>aniol 

Oktobro 1936. 

Nía bulteno POPOLA FRONTO, aroganta krio al la tuta mondo, 
aperas nur je niaj propraj rimedoj. Kuraga entreprenemo k arda 
deziro ke esperanto estu juna heraldo de afero grandioza, instigis 
nin eldo'ni la foliojn kiuj nun ricevas la kareson de vía r·igardo. 

Ni gojas liveri senpage nian organon al ciuj amikoj, kiuj povos, 
kiel abelo el floro, cerpi u.tilon el gia materialo per traduko por amasa 
legado aií aperigo en demokrateca gazetaro . . 

• Tam.en ni esperas ankaií -vian subtenon, per eC plej eta alsendo 
de mono, kiun ni ric~vos emocie kiel instigon k aprobon vian al nía 
laboro. En ciu numero ni kvitancos la donacojn. Sendu rapide, tuj 1, 
la postmandatojn laií jena adreso. 

ANTONIO PONT 
Plaza Republica, n.º 2, VALENCIA (Hispanio) 

AUSKULTU RADIODISSENDOJN OB VALBNCIO PRI HISPANA SITUACIO BN BSPBRANTO 1 

Stacio de Komunista Partio-ondlongo 41,87 metroj- o 
marde k vendrede je la 17ª horo (hispana tiempo) ' 

Stacio de SocialisÍa Pártio-ondlondo 41 metroj

lunde k sabate je 111 12ª horo (hispana tiempo) 
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Manifesto al la legantaro 
Kvazan bÍinde ni eleklis la adresojn, el diversa¡ fontoj, por : la alsendo ·de ci 

tiu unua numero de POPOLA FRONTO. La tasko esiis sufice rtralfacila car temis 
troví, en ciu u·rbo kíe esperanto vivas, almenan unu amikon, kiu akceplus; kim placo 
k bona volo, kun labori en nía entrepreno. Ni sendas, iom haza rde, ec al gravlsj lokoj 
nur unu an du ekzemplerojn. Via konscienco devas mezuri do la sekvojn pri konve
na an malkonvena uzo, en viaj manoj, de nia bulteno. 

Multaj adresoj eble jam kaduki~is. Tial ni bezonas nepre, ke almenan unu 
fojon, ciu ricevMto de ci tiu numero, sendu al ni simplan postkarton sciigante la 
ricevon kun indíko pri opinio k eblo, rilate laboro11, en sindikata, laboreja an jurna
lista médioj. La nericevo de liu postkar to signifas mala probon al nia celo an nede
ziroh akceptí la duonmonalan viziton de nia gazeto . En tia okazo ni forstrekos vian 
nomon de nia sliparo. Nepre atentu do ci tiun averton. 

Al ciuj ceteraj, k ec pliaj, amikoj vlenumantaj tiun kondicon akurate ni live
ros la gazeton. Via devo estas kunlabore helpi la hispanan popolon disvastigante 
ciel ajn la enhavon de POPOLA FRONTO, ne for¡Jesante ankan prí la fakto, k,e la 
bulteno aperas nur je riskoj de malsvelinta poso de malricaj laboristoj. Serioze ni 
faris al vi suges ton: se ciu kara leganto de nía bulteno forsendus al ni, unu fojon, 
la cendojn, kiujn eble li elspezas por glaso da biero an skatolo da ciga~edoj, nia 
PO POL A FRONT O povus esti aperínta regule, k ec ankoran multe pli bele, pres kan 
unu jaron. En ciuj grupoj, sekve, devas cirku ladi listoj en tiu senco. .., 

Sendu la monon prefere per barrkbiletoj an ~ekoj en valorigita koverto, sed 
ankan ni akceptos respon dkuponojn an postmandatojil! · 

Sendu gratulsalulojn k la gazetojn an jurnaloin kun tradukoj al nía POPOLA 
FRONTO! liun materia lon ni uzos por danra e)cspozício k por informado en urba, 
regiona aií nacia jurna laro. Pruvu ni ciuj, ke esperanto estas la plej utila apárato 
por la modestaj klasoj! Via mono, vía laboro, via sindono, vía fervoro, samídeanoj, 
kantarado j el ciuj landoj, amikoj sinceraj de Hlspanio, estas munício, efika kiel 
kuglo, en nía batalo prí vivo aií morto! 

Memor11 konstante, en ciu ·momento, dum ripozo an distro, niajn adresojn. 

• Por sendi monon Por cio alia 

ANTONIO PONT POPOLA FRONTO 
Plaza Republica, n.º 2· Mar; ñ: 0 25 

VALENC I A (HISP A NlO) 

MIS.KOMPRENO 

.1 

Jen tio, kío karakterizas la kondu
ton de la demokrataj statoj en Eiíro
po, rilate al la batalado de nía popolo 
kontraií la perfidaj armeano j ríbelin
taj. Necesas do, ke ni klopod u ínformí 
la ekste rla ndanojn prí la sígnífo k prí 
la celo dé nia lukto. 

uzataj, oni prezentas la faklojn krí
pligita j aií ínversigitaj, car la celo de 
ciu konservemulo, estas sajnigi, ke !i 
estas <neiítrala» raportisto. 

Niaj malamíkoj sukcesas havigi _ 
al sí cían helpon ce la reakcía gaze
taro tutmonda. Subacetante jurnalís
tojn k jurnalojn k ec radíos taciojn en 
la demokrataj landoj,- car en la 
fasístaj ili ja povas sparí monon,
ili dísvastígas mensogojn por míso
rientí la naívulojn. 

La internada reakcíu laro posedas 
reton de íloj metitaj je la dispono de 
la hispanaj fasistoj. Ec gazetoj kun 
demokrata karaktero estas posedajo 
de reakciuloj. Tíal do, la amasoj ofte 
estas informataj partiece. Rekte aií 
malrekte, la demokrataj legantoj ciam 
riskas esti trompataj per la ciuspecaj 
rimedoj per kiui la vero povas esti 
kasata . Per hipokrítaj procedoj, lerte 

Nur la proleta klaso, unuflanke 
car gi posedas k legas sían gazetaron 
k aliflanke pro instinkto kiam ne dis
ponas je propraj informiloj, bone 
scias, ke la laboristoj hispanaj estis 
malfidele ataka taj de senhonoraj ar
meist oj en la servo de la katolika 
eklezio, kies episkopoj k monahes
trof posedis fabelajn trezorojn dum la 
simplaj pastroj en la vilagoj malsatis; 
en la servo de la nobelaro, deke.uo 
da grandbienuloj posedantaj la duo
non de la nacía teritorio dum la kam
paranoj vivís ekspluatataj kiel en 
feuda epoko; en la servo de senskru
pulaj negocistoj k~es koma nditantoj 
estis }a plej korupta j politikistoj. Mal- . 
·lottge, en la servo de privilegiaj tavo
loj k en la servo de siaj propraj pri
vilegioj. 

Sed ni dubas cu la neproletaj de-

mokratoj bone komprenas nían luk· 
ton. Ec la plimuito de nía diplomataro 
p_erfidis nin k tiu ci fakto multe helpís 
al konfuzigo de konsciaj homoj k igis 
ilin dubi prí la praveco de nía revo· 
lucio, naskigínta el la ribelo. 

La. internada fasismo ludas cefan 
rolou en la nuna milito en Hispanio. 
La bata lo ci He estígas ·ínter Fasismo 
k Demokratio. Zorge atentu la demo· 
kratoj pri la sígnifo de nía batalado. 
Se ili restus indifereritaj al finrezulto 
de nía milito, ne nur ni, hispanoj, be• 
daurus la venkon ·de la fasismo. 
. Ne kredu la malverajojti, dissemi

taj de certa Presajaro, ec se gi aspel<
tas demokrata. Ne fidu al la informoj 
de certafradiodissendoj. En Hispa~io 
ciuj .kontraiífasisto j bafalas kune, de 
la moderaj respublikanoj duonburgaj, 
kun la Prezidanto Azaña, gis la anar:
kistoj, ciuj strece ligitaj por la sama 
celo: Venki la fasismonl 

Lasthora Impreso 
La saga komprenemo de niaj le

gantoj devas sdi, ke nía bulteno ne 
povas informi pri fresaj okazintajoj 
en la frontoj. Ti.o aparteuas al la éiu
tagaj jurna loj¡ kiujn oni legas ordt
nare en sía ¡;ropra urbo. En cí tiu. ru
brijrn ni faros nur skizan komenton. 

La videbla tre fanfarona intenco 
de la fasista armeo estas siegí Madri-, 
don, sprita cefurbo, kiu sciante la 
intencon pretigas a,masege¡ kun helpo 
de ciuj aliaj regíonoj, respondí ·adek
vate la provokon. La plej malfacila 
flanko de nía lukto estís, gis nun, la 
manko de tauga arniílaro. Nun jam 
nía situado estas alía, dank' al tío la . 
situado en la frontoj baldaií farigos 
pli ~ela, pli definitiva por nía afero. · 

BAlBUTD Dt NOVA tRONOMIO 
En venonta numero ni publíÍdgos 

interesan artikolon, kun objektiva 
studo pri ekpruvbj ·por nova organi· 
zado de la ekonomio en Katalunio 
k Valencio. 

NIH POPOLH hETERllJO 
Al kelkaj. --Vi jam vidas, per : 

nía gazeto, la plenumon de viaj 
deziroj. Ni atendas la sekvojn 
jam. Nun ek' al la· laboro! 

Presejo de J. Olmós; Alicante, 53. 'valencia 


