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LA OMBRO DE ABISENIO 
Madri do est as ak tua la símbolo. Madrido, per sía brava de[end o, g vidas 

kurson, lecionon pos t leciono, pri horn a k alta proleta honoro. 
Se en diplomatai sa lonoj, de la internada medio, la hispana epopeo 

e tas nun pli klara, apartenas tiu luma nur al heroa popolo de Madrido. Jesl 
tiu kuraga najb araro, kiu , frakasint e la atakojn de potenca fasista arme o, 
donas al mondo la c~rtan impreson , ke la per versa rondo de pvrfidaj gene
raloj ne pa vas gajni la mili ta n. La grandioza defendokapablo de Madrido¡ gia 
sindonema hero ísmo k gia es toika fordono al kruela martireco ebligis, al 
hispana popol o, r eakiri la prestigon, kiun oni perdis eksterlande, kiam la 
venko de la ribelint oj, kiel prof esiaj spertuloi, sajnis facila sekvo de simpla 
promenad o. Tame n, la oficiala agnosko, tro platona, de fervoro k obstino ne 
liveras ma tura jn fruk tojn. Oni emfazas insiste, en gravaj busoj, pri legitimeco 
de la his pana regist aro, pri gia plena rajto en <leviga milito sed, samtempe, 
al tiu lega ministr ar a mem, oni neas, per kapricaj parolturnoj aií gentila vaco, 
la n ece.sajn mate.rialojn po r mas oni la ordon en tiu deviga milito. 

His pani o, por sía defendo , ne pelis financajn rimedojn¡ gi deziris nur 
aceti normal e batalilojn per tuja k ec antaiía pago en pura masiva oro. Anglio 
ne permesis preni aviadilojn jam tie akiritajn k pagitajn antaií ol eksplodi la 
ribelo; ec Francia, kiu, en traktato dum normala epoko, devígis akcepti sían 
merkaton kiel prefera por aceti militajojn, poste ne volis funkciigi la koncer
nan artikolon, kiam tío estis por ni plej urga. Antaií internada milito estus 
akceptebla tiu konduto, pro normoj de honesta neiítraleco, sed antaií interna 
konflikto pri publika ardo, ínter sklaveco k libereco, tiu sinteno meritas mal
mildan adjektivon . Por la malamiko, dume, ne ekzistis limoj laiílonge de Por
ugalio; tra havenoj de ribela teritorio, elsipigis amasege aeroplano;, tankoj, 
iusil i, gre nadoj, kartocoj, kiujn havigis Germanio k Italio ... dum la derno
krataj landoj staris stone,~mutaj k blindaj, konstatinte, mil fojojn, la helpon al 
ribelintoj fare de nacioj, kiuj solene subskribis la akordon prí ne interveno . 

La melankolia ombro de I' Neguso vagas tra nía landa. H1spanio 
hezonas nur la ombrelon por plena similo kun la eksa rego de Abisenio. 

iaj plendoj nur havis rikaneman respondan: c-Donu pruvojn pri 
rnalobeo al traktatol • Pruvojl jen stulta postulo, eé metinte en kagon la kvar 
~t~lajn aviadistojn, kiuj erare falís, lastatempe en niajn vicojn, k sendante ilin, 
g~~ la nazoj de la intrigema diplomataro, estus oni vidanta la faktojn car, Jau 
hispana proverbo, neniu estas pli nepra blindulo ol tiu, kiu ne volas rigardi... 
~ legitima registaro nur bezonas armilojn por frue k definitive estingi la mi
i1º"· Densa lavango el hispanoj avidas detrui la tiranecon. Nur tiarnaniere t íasista ribelo dronos rapide, kiel la simpla popolo mem estus gin strango
inta iam, ec se n ekstera helpo, se ankaií la malamiko estus en la sarna kondico. 

La milito daiíras k povas ankoraií multe daiíri, pro tío ke la fasistoi 
~en~vigas konstante si~n materialon, kiu en moderna milito rapide eluzigas, 
d ni tre oíte terure renkontas barojn, kun domoj, por akiri modeste niajn 
ll!e;~ndilojn. En tiu punkto kusas la demando pri la daiíro k sekvoj de hispana 

1 tto, íakta minaco, kiu p4endas sur la kapo de la tutmonda demokratio. 

Demokrata Faktoro 
Esperanto, genia solvo de granda pr o

blemo, naskigis k kresk is sub la zor gema 
vario de iu progresema, liberala, meza 111-
volo de la popolo. La ideo pri língvo inler 
nacia neniam ricevis dorlotojn ínter kapita
lisloj k lleraj 11ristokr11toJ. 

Esperanto estas íacila íntelekta íns1r u
men1OI 1i11J, sen granda peno, povas akiri 
gravan sciencon ec simplaj membroj de 
malrica popoto . La natura efiko estas tre 
11ií1entika demokratio en la kulturo ; va ta 
semado de klero pri la plej nobla kondi co 
de horno; valora sciado, kiu 0ue penelras 
en la cerbo k en la koro de anonima amaso, 
ebliganle al g¡ ankaií guadi entojn k emo
ciojn de poi u rita esreliko. 

Esperanto, krom facila spir ita treZQ! .Q
estas ja internada, universala, tulmonda 
metodo por laiídinda celo: interligi homojn 
el ciuj rasoj, et ciui lingvoj k el ciuj landoi 
sub komuna fasko de granda ramilio. Ho! 
jen la dangera flanko de nia movado por la 
reakcio, kiu bezonas, por ekzisri k daüre 
ucadi la sukon nutrigan de homaj esrajoj, 

la humitan submeti~on de malkleraj mize
ruloj sen r i medo nek kapablo kompreni 
perlldajn mensogojn de vor1oj emfazllj. 

Esperanto, genrila k gaja kosmopolitis
mo, estas 1u1e ne akordigebla kun la fasismo, 
nigra faüko de atakema sovinismo. Espe
ranto estas laüta voco de la de.mokratio, 
kiu batalas nun en Hispanio; la destino de 
nia lingvo milrsas kun la sorlo de la popolo. 
Jen eble tro aroga aserto k lamen vera fakto. 
Oni ne povas kompreni la ekziston de espe
rantistaj 11dep1oj de r ra·ismo; ili cer1e ne 
scias, ke ambaü celoj estas 1u1e kontrauaj 
car, por prosperi nia vercla idealo esra ne
cesa la demokratio, k tiuj strangaj samling
vanoj devas akcepri tiuokaze la perdon de 
sía hokokruco. La rasismo. por regaci en 
trono de abomeno, bezonas morrigi la Qene
ralan kleron, detrui la inrernaciajn sentojn 
aü la eksterlandajn rilalojn, enakribinte tui 
en libro de malpermesoj, la nomon de ni~ 
idioma, k riam cer1e, liuj ra "istaj samidea
noj deva 11kcep1i la perdon de sia verde 
stelo, carma aureolo de moralaj arributoj. 

Esperanto atlngoa la gloron aü dellnl
tive pen~os, laü venko aü na ko de la dc
motratio en decida lukro konlr u la ÍG ·¡ mo 

Mediru pri tio, honesta csperanti taro! 

Nia milito, kiel sekvo de provoko, estas dolora plenumo de alta devo 
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2 POPOLA FRONTO 

KOMENTARIO'-' de terurígitaj person9i el fasísta zono . 

FORKURANTE EL INFERO ... 
Kvazaií guto versanta la akvon el 

glaso, aperis nova faktoro? kiu nun 
ja m Judas gravai:i ro!?º en tia aspekto 
de fasista situac10; g1 estas la alveno 
de fremdaj trupoi, eefe germana¡, re
gule organizitaj, kiuj vere savis dan
geran momenton, sed kreis koi:tflikton 
rilate al komanda rolo <le hispana¡ 
oficiroj, ki uj estís subtak~ataj k ofte 
anstataiíataj de fremdaJ superuloj, 
kiuj senkase fieras pri aparteno al 
superbo ma raso. 

Malgraii fera disciplino, spite ciajn 
baroin, konstanta forfluo de soldatoj 
k civilaj gevir oj 3lvenis kurage en nian 
lojalan zo non, de la unuaj momentoj 
de ci tiu kruela milito . 

Soldatoj k laboristoj logantaj en 
urboj, kie ili ne povis repusi ribelon 
k hazarde es kapis al amasaj murda
doj, nur sin dedicis al kons tanta ser
cado de plej taií~a okazo por ra pida 
foriro kun risko de vivo pro ebla 
mortpuno, unuj pro sopiro al fra ta 
kunhelpo, aliaj pro timo al teroro. 

Por atingi sukcese senr i~l<an for
lason necesas faktoroj, kiuj ebligu la 
aperon de favoraj cirkonstancoj. Dum 
unuaj semajnoj, la rega nta malordo 
iomete favoris multenombran fuga
don, sed kiam fasistaj trupoj iniciatis 
pr ofundan, ampleksa n ofensivon, tias
pecaj okazoj preskaií malap eris gis 
alveno de tago, kiam respublika ar
meo su kcesis baltigi k ofte repusi la 
sovagajn hordojn. Tuj forte refloris 
favoraj cirkonstancoj k sencesa elfluo 
-kresk ama konstante-denove ko
mencis, gi daiíre persistas .k dangere 
min"cas transf ormi gi subit e je grava 
katastrofo por fasistaj or ganizoj . 

Aliaj faktoroi, krom militaj su k
cesoj, influas la afero n k motivigas 
dive rs an fluson k malfluson de tiu 
homa fluado, kiu ciu tago kreskas 
ra pid e. Rekta propagando fluadas 
la iípove al fasistaj tranceoj k per laií 
tigiloj k ciaj flugfolioj oni konigas la 
veron al trompitaj soldatoj k ilin in
vita s al tuja forlaso el fasistaj krimu-
1oj. Jen, kiel pruvo, la lasta alvoko 
sendita al malamika zona: 

•Soldatojl La monstra krimo de 
perfid uloj, kiuj ordonas hispanojn 
lukti kontraií hispanojn, devigas ciujn 
kiuj naskigis en sama ]ando, sub 
sama suno, mortigi sin reciproke. Fa
si smo malsatas vin , venu do tien cil 
venu apud ni, por kunhelpi en Jukto 
pri viaj propraj interesoj , por ke ni 
estu nur hispano;, ci u j luktos por 
sendependeco de nía patrio, por gin 
liberigi el fremdaj manoj . tu viaj in
teres oj estas flanke de grandbienuloj 
aií de viaj fratoj, kamparanoj k etbie
nuloj? Ni estas, ci tie, milionoj da 
hispanoj, kiuj iras al tiu milito devi
gataj de tiuj perfidaj generaloj, ni ne 
votas la ekziston de senlaboraj labo
ristoj nek mizeraj salajroj, nek mizero 
ínter kamparanoj .• 

•Maiírojl Oni promesis al vi faci
Jan konkeron de Madrido; tío estas 
malfacíla, neebla. Ni luktas por nía 
libero k por la vía, por ke generaloj 
ne eksplua tu vin, por ke vi returnu al 
vía afrik;i !ando, al Maroko, kiun vi 
mem <levas regí, sen fremdaj mili
tistoj, ec hispanaj. Venu kun ni!• 

"Legianojl En nova Hispanio vi 
trovos novan vivmanieron, tiun d~ 

viroj, kiu j havas antaií s i, p li bonan 
es ton ton. Venu kun ni k vi estos, kiel 
ni, legianoj de la Libero . Forlasu 
tiujn, kiuj vin konsideras kiel bestojn, 
ne kiel bomajn estulojn . Fratojl venu 
apud ni, forlasu tiun inferon , ne hel pu 
la perfidulojn k la invadintojn de nía 
pat rio . A pud ni, vi trovos li beron . 
Vivu he roa Hispanio , kiu lukta5 por 
sía sendependol 

Por iel deteni la minace kreskan
tan elfluon, fasistoj rnensogas dirante 
al soldatoj ke ni turmentas ciujn kap
titojn , sed mul taj el tiuj spontanee 
µarola s, el niaj tranceoj, al siaj an
taiiaj kunuloj k prískribas al ili la 
fratan akcepton, kiun ili ricevis de
truante tíel fripo najn mensogojn. 

Alia faktoro neeviteble aperis en 
fasisla zona , kiu impele fori,elas la 
devigitajn soldatojn el siaj mílitaj 
pozicioj. Ói estas la manko de ves
tajoi, nutrajoj k aliaj elementoj nepre 
necesaj. Forkurintoj alvenas, cifone 
vestitaj k ege avidantaj abundan 
mangajon . 

Tute malfelice por niaj malamikoj, 
ilía kra disciplino k militista rigoro 
jam krevis k fendigis pro internaj 
kvereloj; facilanime ili es peris rapidan 
triumfon fidante sen dubo je milita 
potenco, sed sinsekvaj fiaskoj k neevi
teblaj detenoj nebuligis la venkon, 
kíun naive ili kredis facile atingebla 
En tiom longa tedo de nevola atendo, 
dísputoj akrigis¡ fatala neplenumo de 
faritaj promesoj kreis novain pli gra
vajn koTJ..!plikajojn, k tia siluacio, ofte 
preskaií haosa, estis kelkafoje solvita 
perforte kun pafiloj en manoj. 

Nía popola fronto, tago post tago 
sukcesas ordigi ciajn problemojn d~ 
nuna situ~cío,_dum fasistaj murdistoj 
estas dev1gata1 solvi konfliktojn, ciu
tage aperantaj, kio bone helpas sen
cesan kreskadon de konstanta elfluo, 
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Ili malafa b I e kaptis la gvidajn 
posten ojn k senzorge okazigis spe 
cialan animstaton en pluraj oficiroj 
kiuj malfrue memoris pri siaj patriota/ 
sentoj k pri sía memestimo; ili ne plu 
povis iel toleri tian tiranecon k kun , 
siaj famiHoj forkuris el la lando. Estas 
pli o! du cent hispanaj oficiroj, kiuj 
alvenis en Gibraltaro k jene deklaris. 

« Ni esperas ke nova Híspanio ' 
pardonos indulge tiujn, kíuj-kiel ni 
-kredis plenumi sían devon, k punas , 
tiujn, kíuj makulis gloran uniforman , 
en lukto kontraií síaj fratoj. Ni ag- , 
noskas ke hispana popolo baldaií es- 1 

tos legitima mastro de tuta Hispanio ' 
per hProa triumfo. • 

Kun amaro de fü1sko, ili agnoskis ¡ 
ke nía milito sin transformis en invada I 
milito, ke germanaj oficiroj cion or
donas k ec a restas hispanajn oficirojn. · 

Ankoraií estas interesa aspekto en 
tiu sencesa elfluo. Óis nun la forku- , 
rintoj estis soldatoj k laboristoj, kiuf 
devige estis en fasista zona. Antaií 
kelkaj tagoj same komencis signifa 
forkuro; iliaj veraj volontuloj, fasistof 
el popola klaso ankaií ve.nas al ni. 

Ni ciujn amike akceptas. Nía kam
po, kampo de justo k Jibero ne estas 
fermita por iu hispano, kiu komprenu, 
ec malfrue, nian yeron k nian pravon. 
Ni estas la aiítentaj hispanoj, kiui 
defendas la sendependon de invadita 
patrio; ni neniun persekutas pro reli
giaj icleoj, car ni defendas cíes libe
ron Ciuj honestaj hispanoj povas 
logi en nía tendo. 

~UR PER VIA SUBTENO 
ni vivas ~ kreskas en nía entrepreno, kiu pruvas, pli efike ol miloj 
da vortoJ, ke la esperantismo estas grava potenco se oni kuraAe 
scias penetri en la fundamenton .de gia popola konsisto. 

Se vi aprobas nian taskon, en tiu senco k en tiu direkto, daiire 
k senlace kolektu monerojn, kiujn ni redonos al vi, iom pli poste, 
en formo de bela gazeto kun frazoj k trafaj esprimoj en nía otila 
k dolca Esperanto... · 

ÓENERALA INTERNACIA ADRESO NEDERLANDA ADRBSO 
nur por mono 

FARENC GUSTAVE 
ó6 Rue du Pare 

ORLEANS (Loire1) FRANCIO 

nur por mono de hol■nd■notl 

PETRO van der PLANK 

1 

1 

Van Speljkatraat, 48-1 
postQiro 2411642 

AMSTERDAM W. Nedcrlando 
REDAKCIA A DRESO POR tJO ALIA. 
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POPO LA 

La filino de la cefmi nistro, k-do. Largo Caballero, disdonas Judilojn 
al iníaninoj, kies patroj mortis en In batatrronto 
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~~R LA TUTMONDA PA~O 
Jus aperis grava manifesto de la 

Generala Unio de Laboristoj (U.G.T .) 
kiu tekstas jene: 

•La Nad a Plenumanta Komitato 
~-" U. G. T. pretígas mobilizadon de 
ciuj laborist oj k demokratiaj fortoj, 
kiuj kapa blas kreí fortan ofensivo□, · 
en lavango favora al interesoj de his
P~na popolo k de tutmonda paco, 
mmacataj de la fa.sismo. 
. _Ni ne plu forlasu, unu post alia, 

nia¡n plej bonajn poziciojn, antaií 

lsencesa cantago de fasistaj registarojl 
am alvenis taiíga momento por paso 
al ofensivo; sola rimedo, kíu evitas 
la grandan katastrofon, svebanta su
e_er la civilizíta mondo. Ni kunvokas 
~~in antifasistajn partiojn k organi
koin de la tuta mondo al grandega 
/ 0Lveno, kiun ni proponas okazigi 
n ondono. 

k 1 ~ d_eziras aiídigi al demokratiaj 
lik ª oristaj popolamasoj, la aiíten
li an vocon de kruela hispana realo, 
li~ baldaií ~ovas transform}~í en sen
ron\ 1raged10 pereiganta cres kultu-
. demokra tíon. 
leRt~ lter Citrine deklarís al niaj de-
e 1.011 dum lasta kunsido en Parizo, 

h¡~ 'ahªY? ne povís helpí decidige al 
au P1. na1 laboristo j, pro la indiferento 
&ord~~º •. tra kiuj la angla opinio ri-

" man lukton. Sed la .delegitaro 

de 7'rode Unions de Londono, kiu nun 
estas en nia ]ando, aserias al ni, ke 
angla popolo jam ekkonas la veron 
k forte deziras helpi la hispanan 
popolon. 

La Plenumanta Komitato de nía 
Unio avidas konigi la veron, ne nur 
al demokratia angla opinio, sed al 
ciulanda opinio, kiu guste taksas la 
homan diJnon kun la tuta vero, por 
ke i1i elcvidu la tujan dangeron k 
kurage penu eviti la grandegan buca
don, per potencaj fortoj de demo
kratio, laboro k paco. 

Ni, preparante jam la koncernajn 
arangojn, cíe atingis varman akceplon 
pri nía projekto. La etburgaj liberalaj 
parcioj, la intelektularo, la junularo 
aspiranta al pli justa vivo, lc1 grandaj 
organizoj de sindikata movado, la 
Internacioj de I' proletaro, unuvorte, 
ciui antiiasistaj fortoj estas kunvo
kitaj al granda mobilizado. 

La hispana Óenerala Unio de La
boristoj ne sercas paroladojn nek se
nefikajn rezoluciojn: gi deziras kura
gan, kunordigitan agadon de ciuj. Nur 
tíamaniere la bruligo, kiu ruinigas 
ciel nian landon, ne etendigos sur 
la tuta mondo. 

Ne plu egoí~ma malkurago. Ni 
mobilizu cíujn; ni pasu al atako. Kon
traií la kríma fa.sismo) Por la demo
kratio k la rajtoj de laborista ¡,opolol• 

Ó8NERALA UNJO DE LABORISTOJ 
Plenumanta Nacla Komllalo 
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AL HISPANIO 
Hispaniol Land' libera, 
Espera stelo de l' mond' l 
Al vi, tra la globo tera, 
Sin rulas potenca ond' , 
Estas aera tavolo 
Dis rompata de la vent' ... 
Se venkos vía popolo, 
Ói estos tutmonda venk' 1 

Suferantoj en karceroj, 
Mizerantoj en malsat' ... 
Al vi íliaj esperoj, 
En vi ilia bonstat' 1 
L'.io al vi, Hispanio 
<'.:io en vía futur' 1 
Vin rompas perfid' nenia, 
Nek ajna ega tortur' ! 
Plej forta estas la volo, 
Plej sankta estas la ver', 
Se levas sin la popolo 
Je lukto por la líber' ... 
Ankaií en la sanga maro 
Dronis Soveti'-patrin', 
Plej aca mondkrimularo 
De cíe atakis nin. 
Mortigis niajn ínfanojn, 
Bruligis urbojn al ni, 
Plej fiajn plenumis planojn 
Tutmonda la tirani' . 
Sed nek kanonoj, nek tankoj 
Kondukis gin al efik' 1 
Jetita je ciuj flankoj 
Estas nía malamik' . 
Kreajo de la genio, 
De nía gvidant'-geni', 
La nova Konstitucio 
Felicon gardas al ni. 
Ni kun vi, bispanaj fratojl • 
Ni, plentriumfintaj jam. 
Al vi estas niaj satoj, 
Plej kora, plej varma am' 1 
Ni helpas vin plej fidele 
Per mono kaj cía vest' . 
Hispaniol Landa belal 
Ankaií venos vía fest' . 
Forjetos vi acajn hundojn, 
Vendantojn de la patri', 
Ni helpas kuraci vundojn, 
Kiujn perbatalis vi. 
Por vi, fratineto juna, 
Verda stelo de la mond' 
Okulnigra, hararbruna 
Por vi brilas la estont' l 
Plej forta estas la volo, 
Plej sankta estas la ver' 
Se levas sin la popolo 
Je lukto por la líber' 1 

' 

' 

Konstanteno GUSEV 
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4 POPOLA F RONTO 

AL NOVA EKONOMIA STRUK TURO 
. E~ zistas cer ta scivo lemo pri la celo , al kiu la hi spa 

no¡ voJas, en la kadro de la ekonomi o. E vide nt e, la 
enlanda st rukt ur o indust ria k kom erca, ec en meze de la 
ko nvuls io de la inte rvena mili to, evol uas di nova for mo 
pli r a cia . Ne pov us tio oka zi a limani ere pr o la for ta 
frapo de la devigaj cir kon stan coj, sku an taj la baz on 
de la eko nomio. 

O ni ne povas an koraií preciz igi, kie n ni aliro s car 
nun cío ape ras provizo ra . Temas ja pri •ekon omio de 
milito •. t. e. nask iginra du m mili ta epok o k sekve, ne 
kla re difinita. Tame n es tas an ta iídir eble, ke gi tend encas 
al socialigado, precipe ce la gr andaj kap íta lis taj entre 
prenoj . Óe n erale, en ciuj kampoj de la ekonomio , la 
tendenco es tas a lpasi la labo ri s ta kla so al respo nd eca j 
pos tenoj k aJ kung uad o de la profito j de la komuna 
la bo ro de ciu j pa r top ren antoj . 

P rave on i pa vas jarn a n ticipi, ke Hi sp anio kr eos sían 
propran eko no mi an sis temon, ne laií regulo j kop iit aj 
fidele de alia !ando aií laií teo ría s a blono ajaa , sed lau 
si a in sp iro k bezo noj kun pr op raj ecoj , en iela ori gina.la 
ma nie r a. Espereble kr eskos harmonía ínt er la dive rs aj 
int ereso; r es pek tindaj, ciam Iaií la principo de cíes 
su bmetigo al la ko lek tiva bonst ato, t. e. al la generala 
int er es o de la po polo . 

La i deo pr i lab or is ta ra kontrol o a ií inter veno en la 
in dustri a j b rancoj , ne est as no va en la aspiroj de la 
p rol eta klaso k ne povas est i rifuza ta ki el maljusta. La 
a lpr o pr igo, favo ra al la lab o rist a ro , de la gravaj entre
preno j, ap ar ten in ta j al ele mento; fakte subtenantaj la 
r ibeb n , es tas natur a rezu lto de la sinteno de tiuj mas
t ro j, kiuj celi s skla vigo n de la his pana proletaro. Krom 
tío , ~· zistas kolekto da af eroj , kiu j, pro sía karakt ero, 
post ulas n ep ran naci igo n, t. e. a pa rt ení al la nací~ Pº: 
se da.ja ro car n e deca s, ke ili~ daiíru esta~t'.3-i prtva!ª1 
bienoj de iu a jn . E venr uale , lau la eco de hu¡ propra¡oJ 
la eksp ose danto j est o s au ne kumpensataj. 

Gvidpunk to por tiu politiko estas, ke okaze de 
n ego co ap a rte nint ~ ~I iu ri~ e!into au. s~bteaanto de la 
ribelo li estas sem g1ta el s1a1 propra¡o ¡ sen kompenso. 
Por kbn sí deri ad epton de la ríbel o iun ajn, estas necesa 
kondic o ke la koncerna persono aií personara estu 
a ntaiíe kon da mnita de komp etenta tribunalo . eniel 
on i po vas tak si kid _fa~ist~n, personon_ ne sub~etita a l 
jugo de tribuna lo, au r1cevinta senkul ptgan verd1kton. 

Definiti va j pasoj ne ankor au estas faritaj k ni pri
ta ktas tiun temon la ií la nunaj aspektoj de la afero; en 
Kat a lunio k en la Val encia regiono tr e similas la aga doj 
pri la ekonomio. En okazo de kol ektivigo, ekzemple, en 
Kataluni o la entrepr enoj devas enteni almenan 100 
Jabori s tojn dum en Valencio sufícas 50. En ambaií re
g ionoj, kia m la mast ro malaperis, forlasant~ Ja gvid~ 
don aií se li suferís kondamnon, esta s dev1ge kol ektJ
vigi la koncernan entr eprenon, ~c. s~ gi okupas mal pli 
da Jaboristoj al la nombro antauf1ks1 ta. 

En ciuj kolektivigoj normalaj, t._ e. se la mas_lr?j n1 
est as fas is toj , oni permes as kom pens1 la s enproprtgi!ojn 
kiuj cetere rajtas re s ti pa rtop re nan te la laboron en 
difiníta poste no. 

La kontr olo de la komer co k de la industrio, kie la 
dun gito j esta s ma lmu lte nombraj , difinas r~g~lojn por 
la funkciad o k por la di str ibuo de la prof1toJ, el kiuj 
la mastro eltíras 40 °lo-

Kia m temas pri eta entr epr eno estra ta de modesta 
perso no, plej of te sen dun gitoj, gí funkcios tute libere 
P.scepte s e la int eresatoj petas interkonse11te kontrolon 
k la insta nc oj aprobas gin. 

Kon cerne la domojn au logejojn (kíes luprezo estas 
raba títa per dekreto, ekde la unuaj tagoj de la ribelo, je 
50 ¼ ) gis nun la senproprigo trafas ekskluzive la dom
posed a ntojn fa.sistajn La tuta afero e~tos amplekse, en 
opor tun a temoo , la objekto de lega regulara . 

Rilate al la kamparo, jam la 7. de pasinta Oktobro , 
la konce rna ministro dekretis la alproprigon sen kom
pen o, de ciuj bi enoj pos edataJ en la 18 . .Juli<? de perso
no j aií kor poracioj malrekt~ au senp~re 1~phkata1 en 1~ 
ribelo . La grundo estas domta al la s1mpla¡ kamparano¡, 
kiuj libervole kulturos gin izole aií ½olek!~ve, laií reguloj 
stari gitaj tiu cele, ciam k?n subvenc10 ~ c1a ~e!po dJ la 
stato . En tiu direkto, om atendas plua¡n pasoJn Jau la 
princípo: -la tero por tiuj, kiuj gin prilaboras• . Tío 
naskos novajn senproprigojn, kun proporcia kompenso 
Jau la kazoj, en pli ma lpli proksima estonio. La stato 
prot ektas la modestajn terposedantojn, kíes rajtoj estas 
lege agnoskíta j. Antaiívideble, la rentum o sub kiu ajo 
formo, malaperos. 

Jen estas la esencaj trajto j de la nova ekonomio, 
kiun akusis la ribelo de la reakciaj tavoloj. enio estas 
en gi aiídaca au kontraulega. Efektive, cio estas en 
germo, entenata k permes11ta en la Konstitucio de la 
jaro 1931. La plej skrupula horno, deziranta ke cío 
algustigu al la fundamenta kodo de la nacio, ec en 
revolucia periodo, ne povus riproci eksceson, car la 
Konstitucio ebligas la r enver:.o n de la tuta ekonomia 
strukturo de la landa per sistema socialiga do de la 
dive rsaj rica j fakoj, se tiel konvenas al la intereso de la 
popolo . Konsekvence do, ni gis nun fdris nur moderain 
provojn por aliigi la antaiían ekonomian bazon, kin 
elmontrigis per la sperto absolute netaiíga k tute mal
justa k, kiu krom tio, kondukis la prívilegiulojn al 
perfida k monstra ribelo . 

La sociordo r~ganta, gis la 18 Julio, en nía land~ 
krevis, pro la fakto mem de la reakcia ateneo kontrau 
legitima regisraro k la i:ílega Konsti tucio. Kia ajn estu 1~ 
politika regimo, kiun definitive adoptos Hispanio, ont 
ekde nun pavas jaro esperi, Ice neniel fieros tiranio a~ 
partía diktatoreco, sed starigos kunagado de la diversaJ 
tendencoj en efektiva popo la demokratio, kie foresros 
por ciam la ekspluatado de horno al horno. 

......... ....... . ... .............. .. . . .. . . .. .. ~ 

Kelkaj membroj de nia red11kcio st11raa 11pod 

111 stando de POPOLA FRO TO, en 111 tb· 

pozicio de libro; k gazetoJ 11nlif11sist11J, kiC 

amasego da kover10J, arle ar11nflt11J, monrrf• 

pub like la 1u1mond11n sondaron, kiel sekvon de 

en1uz1asm11j klopodoJ de la progreseni• 

esperan1istaro 

~ 

........ .. . ... . .......................... ;;:;;..: 
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LA PREZIDAN -TO PAROLIS! 
La noma diskurso, iome1e vuolila per emocio, de lo srora Prezidanfo, s-ro Azoña, 

lo 21. de pasinra lanuaro nugis admone Ira la mondo kiel heroldo de vero. . . 
. En lo neeblo, pro kelkaj koüzoj, eldoni aparre la kompferan p11rol11;don, nr 11per1g-os 

e, sube la piel interesan rrogmenron, kles enhavon ni peras a1enre s1ud1. 

en la urbo~omo de Val_enci~, antau_ ministroi k popolaj a uro- la militon ní nur ha vas unu solan rimedon: gin dai:írigi 
rl·,aiutoi, la Prez1dan10 parohs k, 1nfer alto, li diris jenon: k · 

gis la fino, venkobati la ribelírrf~jnl c_erte, po~t m~ 
i faras militon, terura milito sur la korpo de nia venko, ni jam konsfatos, ke la neut_ralulo¡ k skepttkuloJ 

ropra pa_trio; sed ni fara_s l!lili_ton car al fío oni provo- agnoskas, finfine, ke ni esfís prava1l_ . . 
kis nin. Nt es!~5 la ofendttoJ; m_ ~em ~un la Respubliko Por Jimígi la militon, la Respubhko far1~ vundo¡n en 
l< la stat~, reg!mo k_ Ol'~ano, ktu¡n nt havas la devon sia rajto; gí permesis esplorojn k kontrolo!n, kvankam 
defenda ~1. 0~1 atakis mn unue, tial ni atakas nun la svinganfe ciam la princípon ke legitima reg1sta~o povas 
atakinto¡n. Nia pravo estas plena antaií la konscienco komerci kun ceteraj statoj¡ insiste oni diris al 01: ~ ~stas 
pleí pos tulema, antau la esploro plej rigora. konvene, por la paco internada, io!Dan to_ler!mon•: L~ 

~ciu la tnta m~ondo ; s_ciu ankaií cíuj hispanoj, kiuj respondeca regisfaro akceptis, kun rtmarko¡ au kon?1c_o¡! 
batalas en unu au en aba flankol ni faras la milíton sed príncipe ni akceptis tion. Tamen, h_al nek por l!m1g1 
.kiel devon, k en la plen .umo de tiu devo ni estas pretaj la míliton, nek por estingí la militan, m estas preta¡ ak-
persist i, kun la necesa obstino, por atingi nian celon. cepti dubojn nek ombrojn sur la hela emblemo de la 

La probl.emo, ce Ja komenco, estis por ni afero in- Respubliko, sur la legítimeco de la regimo, sur la ~u!<?-
terna: r estari gi obeon al la lego] kvazaií grava demando ritato de la registaro nek sur iu ajn fundamenta mstt-
pri publika ordo. Bedaiírinde ne es1is tiel; la militista tucío de la oficiala stato de Hispanio¡ pri tío, nenion, 
ribelo, ekde la unua momento akirís la trajtojn de dan- preferinde pereil 
gera ínternacia konflikto; ec pli frue ankoraií aperis tiu Sed ni, la stato k la popolo kune, ne luktas nur por 
karakfero car, sen antaña k intensa laboro internada, jura koncepto. Nel ekzistas ja en nía apopeo iu nervo 
la militísfa komploto ne estus eksplodinta. tremanta, histo patosa de la koro kvazaií kerno de nía 

Laií du manieroj la ribeb akiras kategorion de fervoro. Ni luktas por la esenca unueco de Hispanio; 
rava dang ero internacia. Un ue pro la afrika deveno, ni luktas por la sendependeco de nía patrio k por la 

pro la fa kto mem ke Maroko estas magazeno I< bazo por rajto de nía popolo gvidadi mem libere siajn proprajn 
la ope racioj. Due pro la he lpo, per materialo k ec armeo, destínojn. 1-'or tio ni luktasl 
kiun kelkaj nacioj liveris k liveras ankoraií al la ríbelo. Malgraií la vero oni aiídas, en nebula propagando, 

P ri la unua as J)ekto , la fakto estas klara: en la parto ke ni luktas por la komunismo¡ tío estas stultajo krom 
el la his pa na Pro tekto rato de Maroko, la mílitistoj zor- mensogo. Se ni batalus por la komunismo estus luktan-
gantaj protekti la koloni on ekrib elas k0ntraií la legitima taj nur la komunisfoj; se ni batalus por la sindikatismo 
regístaro de la responde ca nado. Poste ne nur ili venís eslus luktantaj nur la sindikatístoj; k por dekstra, meza -
persone militi en Hispanio sed, krom tio, ili tiris al aií maldekstra respublikanismo nur la respublikanoj. Ne! 
batalo la hispanajn regimentojn dejorantajn fíe, ili al- la afero ne estas fiel. Batalas la proleto k la intelektulo, 
portas indigenajn trupojn, ili varbas soldatojn ínter la la profesoro k la burgo-car ankaií la burgoj luktas-Ja 
maiíroj de la regiono k ili transformas la terenon, kie sindikatoj k la partioj kun ciuj popolanoj grupigintaj 
Hispanio plenumas internacian konvencion, en bazon de sub la nacia standardo. Ni batalas nur por la sendepen-
milita atako kontraií la normala ordo de la Respubliko. deco de Hispanio, por la libero de ciuj hispanoj k ec 

Dua aspekto estas la helpo, kiun certe la ribelin- por la honoro de nía landa. 
ioj ricevas de kelkaj eúropaj landoj. Kíam la maiíroj ne Cu tiom kostas ankoraií kompreni la herodn im-
taügís por la efiko de la ribelo, komencis vení al His- pulsan de brava popolo, kiu rifuzas katenojn? Cu tiom 
panio armitaj batalionoj de aliaj landoj. Tiam la morala konfuza estas jam, por multaj personoj, la koncepto pri 
situad o suferas ·sangojn, car jam ne plu temas pri civila libero, pri homa digno k pri nacía prospero, ke sajnas 
milito, sed pri fremda invado de nía lando, k tíuokaze stranga celo lukti por io ekster la interesoj de klaso 
jam ne nur estas en dangero la politika regimo, sed la aií la programo de partía? Cu ankaií, la intima instinkto 
alítentíka sendependeco de Hispanio. de libera horno k la fiero de hispano, O'e suficas por 

Antaií la nova demando 1 aperas en unua vico aliaj morti en la tranceoj? 
faktoro j pli gravaj, kiuj kreas por cíuj hispanoj, ec por Kontraií la tiranio, kontraií la despotismo, ciam k 
la ríbelintoj, problemon de konscienco. cíe, vía nuna Prezidanto-estro de la Stato aií najbaro 

En fluo de bona volo, mi deziras supozi, ke en la de Madrido-estos fervora k simpla soldato. 
flanko de la ríbelul0j estas rnultaj personoj blindigíntaj Finfine venos la paco kun la agrabla espero ke la 
Pro politika pasio, ¡.,ro partía fanatikeco, pro obeemo gojo elversigos sur vi cíuj. Neniu el ni kulpas pri ci tiu 
malbone komprenata k ec pro dangera kamaradeco, sed skrapdnta destino. Ni nur plenumis la angoran devon 
kostas a l mi grandan penon kredi, ke ínter la ribelinta rajdi sur gusta nivelo en la dolora stupo. Venos la paco 
ª~meo ne estas m1:1ltaj homoj, kiuj sentas honton, kiel k venos la venko, sed la venko estos anonima gloro: f1spanoj, kiam je ilia ribelo ·oni faras slosilon por mal- venko de lego, venko de popolo, venko de la Respubllko. 
~rmi la pordon de )a nacía teritorio al fremdaj inva- Nía venko ne estos venko de gvidanto; estos triumfo de 

~_Jnfoj. Ribelo kon1raií registaro, ribelo kontrau legitima la libero, triumfo de la popolaj raj:oj, triumfo de mora-
f~1emo, jen faro, kíun mi estas preta konsideri, se ne laj atributo¡, antt1ií kiuj humile mi fleksígas Tio neniel 
ega, almena u akceptebla; sed eblígi la invadon de 1~ estos triumfo vanta car, kiam oni taksas serene la dolo-
Propra la ndo , tíon ja neniel oni po~as n,ek ~evas _ak~~pt1. ron de hispano, kiun mi sentas en la animo ne tas 

.. Nun oní studas el<sterlande pn la mamero hm1g1, la dece akc~pti sen cagreno venkon kontrail sam'naoianoj 
:h~on, po r ke gi ne ekflamu je ge~er_ala konflikto. Se 1~ Certe, kiam vía unua magistrato levos alten la l~ib!oJr.a 
1 nge_ro de nia milito kreskas, Jau mrerve_no de -aliaJ de la venko, _eble _tiam kr_evo~ lia koro de fi~tta r. ,,QJlblt· 
s:"sdo¡, ~iuj metas siajn armeojn en Hi~pa~1on, k_un tro kano, k nemam Jam om sc10s plu kiu u eA'l& PR 0 
~ . ~ektindaj celoi ni ne ha vas uaturaJn nmedoJn por la libero de Híspanio. ' 
/ 111 líun konduto~. Aparrenas al alíaj limigi _la miiit~n; (Tondra aplatldado estas broto p,or la be 
~k!~fenas al alíaj restarigi Ja obeon al la juro mterna_cus! lado. La Cecatanraro arare aklam11J ■·l'On A-s4 

dale profaníta en nid Jancda ,hejmo. Sed por estmgt Re:ipubliku k almbolo de unucco tutpopoia ko-,:c.s ....... ~~ 
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FR~N~ZA DtTRU~MO 
~er mallai:ítaj vort oj, kun tremo 

en sia voeo, larmoj en okuloj k teruro 
en la rigardo, andal uzia farmisto ra 
kontis al ni... 

La bieno, kie Ji laboris kusas sur 
la limo inler provinc oj de Cordoba k 
Jaen¡ tie li pace kulturi s la olivarb aron 
antaü k post la ekrib elo, gis kiam al
venis decembra tago k la avangardo de 
fas istaj trupoj , blondaj maiíroj el hit
lera deveno k brunaj maüroj el Afriko, 
ating is tiun lokon en impeta ofensivo. 

La farmis to kun siaj familianoj , 
kiel aliaj lab oris toj, forkuris k forla
sis kun cagr eno la amatan teron la 

1 

sa ta ta jn arbojn ... 
Strangaj orgioj k frenezaj dibocoj 

makulis brue¡;¿e la noktan silenton de 
tiu poezia loko, gis kiam Jojalaj trupoj 
den ove ricevis nova j n elementojn; 
ba talionoj de lojala generalo k de 
Internada Brigado efike k kurage 
a takis rekonkere. 

Germanaj maüroj k afrikaj maüroj 
estis devigataj adiaüi la bienon. Mal
paciencie k gojplene la farmisto reve
nís, sed ... 

-JGam mi alvenis en la bienon, gi 
brulegis k mi vidis ion pli malbonan. 
Ili fortrancis pli ol du mil olivarbojn, 
pli ol du miJI Tío estas vere puninda 
krimo, car necesas plurjara laborado 
por ke tia arbo povu doni fruktojn. 
Oni ne povas anstataüi la tempon per 
sterko. Ho, ve, miaj olivarbojl Ne estis 
miaj, sed mi plantis ilin, mi zorgis 
ilin, mi fieris pro íli ... Ne ekzistis plí 
belaj olivarboj en la tuta regiono. 

La maljuna kamparano, fortika 
viro kun bruna haiíto, emocie ploris 
pro nekonsolebla sía doloro ... 

• • • 
En multaj lokoj de andaluzi3 re-

giono tutsame agis la fasistaj trupoj; 
ilí celis per rapidaj marsoj atíngí la 
posedon de kelkaj miloj da hektaroj, 
en tíu taiíga tempo, por rikoltí gran
dan kvanton da olivoj transportotaj 
al Seviljo. La olivoj valoris milíonojn; 
malgraú cío ili ne atingis la rev itan 
plenumon de sía celo. Dum la mallon
ga tempo de sía mastrumado ili mal
havis kamparanojn; i1i ne trovis la
boristajn brakojn por fari rikolton. 
Poste, niaj trupoj devigís ilin al rapida 
forlaso de tiu profítodona projekto ... 
k íli brulígis k sovage fortrancis. 

La farmisto n u r trovis, sur sia 
amata tero, la bufan markon de fasis
ta bordo en freneza detruemo. 

POPOLA FRONTU 

TELEGRAMO 
DE M INISTRO AL EKSMINIS T RO, 

DE SOCIALISTO AL SOC IALISTO 

K11m11r11do ln d11lecio Pr ieto , hispana 11oci11li8t11 ministro de 
Maro k A ero ju s sendis 111 k11m111 ado Vandervelde, belga socia. 
lista gvid11nI0, jen an relegromon : 

En ni 11 10111111 11mi keco k en mio profunda admiro 111 vla 
K -do . Vand er veld e talento k 111 v io im it inda poli1lk11 vivo, mi trovas suft~an funda. 

menron por 11dresi al v i ci tiun releg rarnon de gratul o, 11nt11ü 111 eksclo pri forlaso de th& 
posteno , kiun vi okupis en la belg a regr sta ro , monrrante tiel vian gravan m11lkon11enton 
pr o ~ia s ln1eno je In 1r11gik11 lukt o , kiun s ufer as Hispan io . 

Kiel his pana soci alisto , mi konst at11s, kun doloro, In teruran parndokson ke, dum ¡11 
prolet aj porti oj de tura Eüropo espr i mns al ni l11üte tre varmnn k sinceran 11imp111ion, tiut, 
kiu i en ilia no mo k reprezenJo kon11lstigas parton en la regis111roj, kor:it.rlbuaa _manovre 
suf oki la proleta ron k la demokration de nía !ando, malebl1gante al leglltma reg111taro de 
His panio helpojn , kiuj neniam renkontis b11rojn en la juro lnternacia, i:net~nte legitiman 
regisraron, garanti o de pacifi smo, en la saman rangon de egaleco ol r1b~llnt11j m~lltlstol 
kunli g iraj al írenezaj imperia li smoj, p11r1oprenante en la malnobla f~rso prt ak?rdo1, kluf, 
cinike ciflra i de naci oj hel panraj la r ibel o n, 111üq-as r.ur por nodi nin ph k ph, dum onl 
malsparas subt enon por la ribe lulo j . Vi, " miko Vande r velde, kun gesto aroga, savaa vlan 
soci al isr an his ro r ion sen rnaku lo, k l iver as al v iaj sam idean oj el Hlspanio mildan konsolon 
po r la gr nnd a cagr eno kaüzira de sancell~ ema k ne.komprenebla konduto de allaj elatara 
flg ur oj de la eii rop a soc iali smo . Tre kor e vin salutas 

Pon . OTILA M~DITADO 
lnrer amaso da simpntiaj k 

vi gl11j gazere.toj de. la diver sa!. 
k tre mudelaj, sekcioj de la 
N cderlanda Federado de la
borisr nj esperanti11toj, aperas 
«La Cenero >, orgnno de la 
Amsterdnma k unua sekcio, 
kie ni tr..,vis meditigan arti • 
kolon. kiun ni plezure repre 
sas pro ~in instrua enhavo 
por la nuna tempo. 

LA REDAKCIO 

LA DBVIZO: POR LA BATALILOJN! 
ESTU POR LA BSTONTECO 

Jam de longe mi pripensis la afe
ron cu la laboristoj devas uzi la armi
lojn, k mi konkludís, ke estas nepre 
necese, ke la tuta proletaro amikigu 
kun la armilaro, kiun gi tutkore ma
lamas. 

Kiam post la milito, ta popoloj el 
diversa j landoj vidis la haoson, kiel 
frukton de kvarjara batalado, ili havis 
la opinion . ke oni d~vas fari cion por 
malhelpí la ripeton de tia kruelajo. 
Estis precipe la laborista movado, en 
multaj landoj, kiu faris plej multe por 
la paco . Ni instigis la junularon ne plu 
porti armilojn k disvastigi la pacajn 
ideojn. Sed, ho vel en la daiíro de 
kelkaj jaroj multo aliigis, akiris forton 
la plej abomena el ciuj malsanoj: la 
fasismo. En la landoj, kie gi sukcesis 
preni la registar-aparaton, ta laboris
taj m~vadoj estis ra pide ·nulígataj, k 
la bemta laboro, rikolto de tiuj mo
vadoj, ne havas jam valoran por la 
nuna epoko, e ble nur por la estonteco. 

En landoj, kíe la laborista movado 
ankoraií ekzistas, gí havas, almenau 

INDALECIO PRIETO 

laü mi, la devon fari, el ciuj siaj mem
broi, la plej bonajn k perfektajn uzan
tojn de armiloj por ke, kiam la sova
guloj, kiaj estas la iasistoj, kloµodos 
perforte alingi sian celon, la proletaro 
povu diri: haltul same kiel faris la 
heroa batalantaro de Hispanio, k klo
podis f ari ankau la aiístria laboristaro. 

Provizore estas nun sankta devo 
de la tutmonda popolanaro venki la 
fasismon, p~r cíuj rimedoj Multfoje 
oni povis legi, en la jurnaloj, ke ce la 
komenco de la hispana militista ribe
lo, al la lega registaro mankis sufice 
da ekzercitaj batalantoj. Estis ja sufice 
da kuraguloj, ta rnen en moderna mi
lito, kurago nur ne suficas, oni bezo
nas spertajn soldatojn. 

Estas evhlente, ke la batalantoj de 
la •Internada Brigado• estas kvalite 
pli valoraj ot tiuj ceteraj batalantoj, 
kiuj neniam uzis armilojn. Precipe 
multaj germanoj, angloj, poloj, fran· 
coj k hungaroj estas pli spertaj, ol 
aliaj batalantoj, car i1i mem partopre
nis militon dum ta jaroj 1914-1918. La 
laboristaro en landoj, kíe ankoraü ne 
venkis la fasismo, devas zorgi, tute 
preta, por defendí siajn rajtojn. Certe 
vi devas kompreni, ke ei tiun artiko
lon verkis ne frenezulo, sed horno. 

La verkinto de ci tiuj linioj tre,be
daiíras, ke li antaii du jaroj, ne kaptis 
la okazon ludí je soldato, k 1i reko
mendas al la socialistema junularo ne 
rifuzi la militservon, instigante eiuJn, 
kiam tio eblos, klopodi atingi ian altall 
rangot) militistan, ear ttel oni pova5 
ankaii tre efike servi la interesojn d 
la tutmonda laborista klaso, en okaz0 

de simila aventuro, kiu nun flamas 11 
Hispanio. PO VIRO 
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lft0ZAll40 
oe rmana nacisocialista partio st~

' . en hi pana Maroko kvar ofi
r1J\1 por propagando (en urboj Te
cd 1 !elilla, Ceuta k Larach'!), du 
to.ir' .. (L p , • in uloi kanaria¡ as almas k 
~"ota Cruz de Tenerife) k alia en Ifni . 
_a dolfo Langenheim, ingeniero, kiu 

•a en Maroko, eslras la tutan afri 
~lan organiza n. Li~ cefa helpant~ es_tas 
Herbert Wilme km estras la oh ce1on 
de Larache. 

Jnter la araba logdntaro i1i propa-
gandas ener? ie laií antijuda senco . 
En arabe verkita brosuro ili dir as: 
,La judcj es tas agentoj de Fra ncia k 
e, pluatas vin . Germanio persek ut as 
¡udojn dum Francia protektas ílin. • 
1 Forkuri ntoj alven intaj en nia jn 
liniojn de Guipuzcoa sciigis ke la 
fasistoj jus mobilizis ciuj □ vir ojn de 
1-t gis 50 jaroj. Tiamaniere ili celas 
sropi la brecojn, kiu j ciu tage pligr an 
di" as pro manko de soldatoj. 
, Post la mari sta ribelo, niaj portu
galaj kamaradoj klopodas cíel alba 
raJi la sufokigan premadon de la fa
s1sta diktatoreco. 

La 20. Janua ro eksplodis dek tri 
bomboj en divers aj lokoj de Lisbono: 
ministerioj, his pa na j ejoi, radiostacioj 
k. t. p. La reg istaro ne suk ces ís rnal
kovri la aiít oro jn . 

i fir me esp eras k éiuj demokra 
taj fortoj de nía na jbar a !ando persiste 
luktos gis a tin go de komuna sukceso. 

• Ciutagaj eventoj bone pruvas la 
•rre-interve non » de íuj landoj, sed 
malgraií tiu ofta riperado la demo
krataj landoj nenion a iídas k vidas. 
l!i kasas la kapon, kiel strutoj. 

Kontraií urbo Almeria, la germana 
militsipo «Admiralo Grafo Spee • pre
paras k helpas atakon pere de hidro
Planoj, kiujn gí kunportas . 

Dum vojago de insuloj Balearai 
ª! Barcelona, franca militsipo «Mai
lhe l'reze• estis atakita de fasista 
aeroplano, kiu jetis ses bombojn k 
rapide malap eris . 

Similaj eventoj okazas eiutage, 
~ed tnalgraií. tío la komitato pri ne 
interveno daiíre diskutas. 
! Apud Madrido , en • ruga monteto • , 
~1Jst~ rnezo de Hi spanío, niaj trupoj 
t ª~hs Plí ol cent soldatojn k tri ofíci
~nu el i1i es tas la komandanto 

Beld a , kiu poste sin turni s prop ravole 
per laiítígilo al la fasis toj, a l kiuj 
diris : «Kamaradoj, mi estas ci tie, 
kun la •ruguloj •, kiuj don is al mi 
mangajoj n, vestojn k ec taba kon. Tie 
ni estis trompitaj k malsat is. Tuj kiam 
estos eble vi devos veni ci tien .• 

Post tiu j vo rtoj, kapita no k kelkaj 
soldatoj de la leg io venis tuj en ni ajn 
t raneeojn. 
• Fra nca gazet a ro sciigas, ke la filo 
d e grafo Kelcek, a mba sa do ro de Hit 
ler en Parizo, mortis luktant e en fa
s ist aj trupoj. 

Ankau estas kap tit a nepo de Von 
Pape n, no mat a Wolfman Ey nhat el, 
kiu luktis en norda front o. 

German a nobelul aro sindon e h"l
pas siajn his pana jn ko legojn, car i1i 
a nk aií formis potencan fronton. 

Eble pro h itle ra insti go, gene 
ra la Franko mendis grandan kvan 
ton da bankbil etoj en Anglio , k eble 
pro tío ke en tiu ]ando oni ne 
povas fabriki tiel rapid e kiel li 
bezonas, Ji faris novan mendon al 
ge rmana presejo G1e6eque und der 
llf'ienf kiu fabrikos bil etojn je va 
loro de mil milionoj da peseta¡. 

í zorge atentí gas niajn legan 
tojn pri la fakto ke hispana parla 
mento aprobis legon nuligan te la 
biletojn , stampítaj aií eldonitaj de 
Franko k liaj satelitoj. Ni esperas, 
ke niaj legantoj bone zorgos siajn 
interesojn rífuzant e tiajn biletojn 
okaze de financaj kombinoj. 

• Germanaj k italaj mili1sipoj tute 
senhonte kunlaboras kun la ribeluloj . 
I1i organizas, preparas k multfoje 
plenumas atakojn al sipoj k mar
bordaj urb oj. 
• La 30. Januaro kvar nigraj aero
planoj alvenis en nian zonon trom 
pjtaj pro la nebulo. 

La aviadistoj estas arestitaj; ili 
samkiel la aparatoj estas italaj. Du el 
i1i alvenis je 15 kilometroj de niaj po
zicioj . Alía en kilometro 324 de la 
vojo de Madrido al Jaen k la kvara 
en Rio Jandula. 

Estas casaparatoj moderna¡, kun 
mitraliloj bone provizitaj . Ni dankas 
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Tia mani ere subsk ribas 1rak11110Jn 111 fasi smo 

la nebulon kiu perm esi s al ni plig ra n
digí nian a eran eskadron. 
• En suda marbordo, fasi s ta hidro 
plano atakis sarg.sipon "Delfín • sed 
la ata ko re s tis sensukce sa dank ' al 
iu loja la milit si po kiu helpis . 

Poste ge rmana .submareno pers e
kutis la «Delfín " k sendis al gi du 
torpedojn, kiuj trafi s k difektis la 
sipon. La sipan a ro k la sipo mem 
estís finfin e savit aj. 
• Laií an gla g az e to <Manch ester 
Guardian » ankoraií funkcias en O ra
nexbur go (G ermanio) o ficejo por va r
bado de «volontuloj • por la arme o 
de Fran ko. 

Po s t la n~cesa or ga ni za p er.io.dn 
i1i marsas a l Hispanio po st formal a 
kompr omis o ne sciigi al iu ajn pri 
la celo de si a vo jago . 

• An gla gaz eto «Times • konfirmas 
ke la 29-an Januaro alvenis en hav eno 
de Cadiz plia j ita laj trupoj. 

Dum last a j tag oj , en Napoli, Elo 
chi, Salerno k.a . estas kunigitaj 9.000 
soldatoj , kiuj devis eliri el Italio antau 
la 30. Januaro, sub la komando de 
fasista •konsulo11 Mario Pittan, ko 
mandanto de fasistaj milicoj. 

La generala, kiu estras la stabon 
de fasista Milico, en Milanp la 20. 
Januaro petis al siaj ofíciroj, ke i1i 
intensigu la sendon de armiloj k 
•volontuloj• antaií ot poví efektivigi 
kontrolon la demokrntaj londoi, kiuj 
tiom emas la sendon de «notoj • ... 

• En lfni, hispana kolonio en Afriko 
' la germano¡, en plena posedo, ins -

t~li_s av~adejon. Tiu kampo estas, pro
vmta ¡e stango por aersipoj, kiuj 
~bunde transportis jam militistojn al 
hu nova milita bazo, ce bordo de l' 
Atlantiko, je la servo de la germana 
fa.sismo; gi ne bezonas peti kolonioin 
estas pli facile simple preni mn. ' 

Esperanto, sen la sana grundo de libera popolo, ne povas ekzisti 
......___ 
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IMPRESO PRI LA PERDO DE MALAGO 
Estus naive k stulte ne taksi, lau gusta valoro, la perdon de Malago, 

bela k rica urbo de la sudo. La sekvo de tiu frapo <levas taiígi por duobligi 
penojn k klopodojn, en la obstina intenco masoni firme la fundamentojn de 
grandioza venko. 

En la gTava epizodo de Malago, ne estas jam cefa temo la rekta inter
veno de fremda armeo, kun fremda materialo, sed la cinika partopreno, en 
la mara atako, de italaj sipoj k germana¡ submarenoj. Tiu estas lasta k plej 
skandala interveno de la fasistaj potencoj en la internaj aferoj de Hispanio . 

Se la reakciaj bandoj gojas pro la supozo k tiu domago forprenos al 
ni kuragon k impeton, i1i absolute eraras. Óia sola efiko, sur la registaro k 
sur la hispana popolo, estas precize grupigi pli dense la fortojn k la volojn 
gis la fino, gis la triumfol 

Ne nur ni, bispanoj, perdis Malagon sed ankau la tutmonda demo
kratio. Proletoj k liberalaj homoj de ciuj landoj, estu atentajl Veku la dormon 
de viaj registaroj car la fasista konduto akrigas la dangeron k metas la 
pacon de Eiíropo ce la bordo de abismo. 

NIA MUNICIO 
Valencia esperantistaro. 52 
H. E -Ludvika. 4 

ptoj. 
svdkr. 

Esperanto-1:lubo Landskrona 12 > 

E. E.- Srock holm . 4 > 
J. F.-Nor d-Scharwoude 2b rrr. 
Pluraj k-doj jugoslaviaj 63 , 
P.- Wien. 50 > 

rub. 
ptoj. 
sil. 
gutd. 
ptoj 

R. K. - Arbaj 3 
J. O.-Figueras 5 
T.J.G. - Surbiton 2 

------- . '"'H-. - Zeist 6'o 
A. R. - Barcelono 10 
J. F.-E n Bas . 10 > 
H. P.- Parnu 28·41 ffr. 
P . B.- Hohenek . 25 ckr. 

A. K.-B uschullersdorf 10 , 
L. E. G .- Gablonz 15 , 

svdkr. 
ffr. 

B. S. -Atvidaberg 5 
B.-Orleans 20 
T. - Paris. 
F. M. - Le Vesinel 
V. C. N. - Birmingham. 
H. S. - Enkhuizen. 
X.-Zagreb. 
A. C - Malo les Bains . 
P. O.-Saumur 
F. - Le Magny. 
f. J. -f ecamp. 
J:-L::..Kauleurinkaln. 
G. E. O .-Oeneve 
Sekcio ferneozen 
R. C.-Bures Yvette. 
V. R.-Paris. 
M. Malvit e. 
P. L.-Malacky 
Liberpensula Unui~o en Slie-

drech 
Lab. Esp. Klubo .--Srockholm 
R. H. K. Utrecht. 
302386 Bibliothécaire Souvrtt 

-Brulxelles. 
J. M. -Sollies Ponr . 
R. H. - Lille. 
J. B. - Gabfonz 
T. N. - Malakofr . 
f. L. e.-Dordrech~. 
e. P.- Hudlkavall 
E. M.-Malmó. 

20 > 

15 > 
ó sil. 

22 lfr. 
6 • 

20 1t 

20 > 

10 » 
20 > 

M 
24"50 • 
110 • 
10 • 
10 
50 • 
14'85 • 

4ó guld. 
36'85 rrr. 
66 • 

21 '58 > 

10 > 

10 • 
l>7 > 

10 • 
50 1t 

10 , 
ó svdkr. 

O. S. Reichenberg . . . . 
J. V.G. H. N. - francio .. 
Ceko~lv. Lab.Asocio Esp-ista 
A. L. - Kungsor . 
D. R.-Tours . . 
J. R. Kegmarok. 
R. 0.-S. Nazaire 
M. C.-Axvall. . 
D. M.-Charleroi 
J. J.-Praha . . . 
O. k H. M. - Poilly . 
Brestaj esperan1isloj 
H. H. - A nial . 
E. F.-Vizovice . . · . 
R. H.-Visby . . • 
O. P. R.-La feuillés 
f. v. d. M.-Utrechl 
B. H. - S. Nazaire . 
J. W. - Schlieren .. 
F. L. E. - Sekcio Amersforta. 
Grupo cHuizen>. Huizen 
T. S.-Glasgow . 
J. C. Glasgow . 
A. J.-folkesrone 
B. M. A. M.-Manchester. 

14'81 ffr. 
49 > 
37'17 > 
26'31 • 
12 • 
20 > 

CiO • 
4'50 • 
5 bfr. 

50 ckr. 
2ó rrr. 
50 1t 

b avdkr. 
18'61 rrr. 
50 > 
20 , 
17 , 
CiO , 
20 
10 guld. 
76 ptoj. 

¡; rrr. 
6 lt 

9 • 
5 sil. 

HOLANDANOJ. ATfNTU! 
Pluraj gek-doj sendis respondkuponojn. 

Tio estas pli proflta por la posto ol por ni. 
Nun ni havos en vía lando prizorganton. 
Prefere sendu vian monon al k-do Perro van 
der Plank, van Speijkstr11111, 48-1. Gironu
mero 241>542-Amsterdam W. ec la plej mal
granda donaco estos danke akceptata. Ciu 
leganro almenaii pagu, laiipove, riom, kiom 
al li valoras la enhavo. 

K-DO MANGADA VIVAS 
La blufa propagando internacia de la 

fasismo, brue sonorls anoncanre la mem
mortigon de nía brava generalo k eatimata 
samideano Julio Mangada. 

felice r,or nia afero, li farras bone k ple• 
numaa militan postenon en Albacere kun 
ciama fervoro k forra enluziasmo. 

Car mullaj amikoj sin rurnis al ni kun 
pero¡ pri llu mensoga acligo en fasiata di
verslanda gazetaro. 11 mem deziraa, ke nia 
gazeto, portu al ciuf 111 esprimon de tia VIVA 
danko k nedubebla konvinko prl 111 venko 
de I' popolo por povi denove, klel eaperan
risto, daiirigi, kun piejo efiko. aian obalinon 
laboron de paca baJ11l11n10. 

POPOLfRONTA LETERUJO 
f. O. - Sueca. - Per «Pueblo Libre» ni 

sci i~as pri via vigla propagandlaboto k ni 
gratulas vin pro Ai. 

L. E. A.-Oablonz.-Sen speciala Peto, 
ni ne mencias ricevon de respondkupono¡, 
por ne Jep reni rroan Jokon el la bulteno. Ni 
konfirmas esti ricevintaj 211 R. K. el vi. 

F. D.-Benicásim.-Notite la anhavo de 
via postkarro. Oermanlingvan leteron el vi 
ni ne ricevis. 

A. H. - Zaandam. - Vi komprenos. ke 
estas malfacilego enkeli pri vla mendo kun 
sanco pri sukceso. Espereble, tui kiam la 
koncerna kamarado estos lraíinta sian celon 
li sciigos 9ri si k ne antaúe, supozeble Por 
eviti al si barilojn. 

G. l. P.-Chaumenr. - Jes, ambaiífofe 
alvenis viaj respondkuponoj. Dankon! 

L. B. B. - Wormerveer. - Ni kvilancaa por 
la respondkuponoj k sendos la gazeton al 
ciuj donintoj. Prerere venon1roje sendu 
monon al Orl eá ns, car respondkuponoj 
estas malbona afero por vi k por ni. 

l:ab. Esp. Klubo. - Leeds.-Ni kordankaa 
vian raporron pri la publika amasagitado k 
tte speciale la agadon de K-do. Sheiv. 

Ch. A.- Haifo. Ni bedaiiras, ke ni kitl 
1am dirite, ne povas destini lokon en 111 g11-
zeto por anoncoj pro manco de spaco. 

L. R. P. - París. - VilaAeto •Dos Herma• 
nas , ekzislas en provinco Cádiz (A.ndalu
zlo) kie regas la fasisroj. Sukceso de nla 
afero dependas de la apogo de kl11skonsci11 
laboristaro k de liberalaj homoj en Turmon
do. Ke ciul forlasu indiferenton k agu deci
dige k ni venkos! Monon- el F. Menor, pere 
de farenc ni ne ricevis. Espereble ven0& 
pli poste. Tamen ni sendas la gazeron 111 la 
petinto ekde la 411. numero. 

O. N.-Stockolm.-Jes, 11lvenis la mono 
k cío alia, pro kio ni dankas vln. 

A. v. d. S.-Rotterdam.-.-Per lt-do. 
Mas,redaktoro de • Informa Bulteno, C. N. 'f.1 
Barcelono, ni ricevis, resenditaj de vi, post
markojn. Dankon, kamarado! 

H. S.-Enkhuizen. -Kredeble, la reaen· 
do a! ni de Farenc, de via mono iom pro
krnstlQis. Ni kutitnas kvitancl post akcepto 
ríe ci de 111 monaendoj k tleJ ni agoa fl-oltaze. 

G. A. -Harnoaand. - Sinceran dankon 
pro vía bona laboro. Ni kredaa, ke en CIII 
numero de nia g11ze10 vi rrovos profltebl11n 
marerialon. AnkoraiHoje ni petas vln ~ alt•Jtt 
repruigintojn, ke ili ne forgesu aendl al 111 
la gaze1eltranc11j0Jn de la koncernal n11cf11I 
jurnalol. 

G. B.-Kristianaend.-Efektlve, 111 Auatll 
adreso estas riu, kiun vi menclas per vi• 
es1imat11 letero. 

F. K.-L11b. Eap. Soc.-Z11rreb.-R1ee
vinte la respondkuponojn, ni notas vieln d -
zlroJn prl lo kvonto do ~mplerof. 

s. L. e.. A.-K·do. E. e.-Srockhol,n,
Vla lelero de la 1.o. kuranto mo1111to rd Is 
nl11n koron pro lo ~ehrj vortoJ enienataJ 
en Al. Dum doloro, aperara ta bonaJ'1idl 

--------~ 
, Ve"ltñafi 


